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Abstrak 
Kualitas merupakan salah satu factor utama pada kepuasan sehingga penelitian memiliki yujuan 

untuk mengetahui kepuasan konsumen warung sambal (SS) di purwokerto. Sampel diambil dengan 

menggunakan metode simple random sampling dengan jumlah 100 sampel. Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas dan uji 

asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas. Hasil dari 

penelitian ini adalah keandalan dan daya tanggap tidak berpengaruh pada kepuasan, jaminan, 

empati dan bukti fisik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan.  

 

Kata kunci: kualitas dan kepuasan. 

 

 

Abstract 
Quality is one of the main factors in satisfaction so that research has a goal to find out the 

satisfaction of consumers of sambal (SS) stalls in Purwokerto. Samples were taken using a simple 

random sampling method with a total of 100 samples. The analysis used in this study uses a 

validity test, a reliability test, a normality test and a classic assumption test consisting of 

multicollinearity tests and heterokedasticity tests. The results of this study are the reliability and 

responsiveness do not affect satisfaction, assurance, empathy and physical evidence significantly 

influence satisfaction. 

 

Keywords: quality and satisfaction. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang didalam individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang  mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan,  dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain [1]. Pengertian 

lain dari pemasaran adalah pasar merupakan sistem keseluruhan dari kegiatan yang  ditujukan 

untuk merencanakan, menentukan  harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan 

jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang  ada maupun pembeli potensial 

[2].Pelayanan merupakan pemenuhan kebutuhan anggotanya baik

pemenuhan material maupun spiritual [3]. Pelayanan sebagai tindakan atau unjuk kerja yang 

ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan 

perpindahan kepemilikan apapun [4]. Kualitas pelayanan merupakan suatu perbandingan 

antara harapan pemakai jasa dengan kinerja kualitas jasa pelayanan [5]. Dengan kata lain, ada 

dua faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu harapan dan kinerja yang dirasakan 

pegawai. Kualitas pelayanan merupakan penyampaian secara excellent atau superior 

pelayanan yang ditujukan untuk memuaskan pelanggan sesuai dengan persepsi dan 

harapannya [6]. Kepuasan pelanggan akan tercapai bila kualitas pelayanan yang dirasakan 

oleh pelanggan sama dengan jasa yang diharapkan, dalam arti kesenjangan yang terjadi relatif 

kecil atau masih dalam batas toleransi. Terdapat lima dimensi kualitas pelayanan yaitu [7]; 1) 
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keandalan (reliability) yaitu kemampuan organisasi untuk memberi pelayanan sesuai yang 

dijanjikan secara akurat dan terpercaya, 2) daya tanggap (responsivenes) yaitu kemampuan 

untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, serta 

penyampaian informasi yang jelas, 3) jaminan (assurance) yaitu pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya para 

pelanggan perusahaan, 4) empati (emphaty) yaitu memberikan perhatian yang tulus dan 

bersifat individual atau bersifat pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan 

berupaya memahami keinginan konsumen, 5) bukti fisik (tangible) yaitu kemampuan suatu 

organisasi dalam menunjukkan eksistensinya pada pihak eksternal. 

Pada kenyataannya harga beli susu terlalu rendah untuk menutup biaya produksi susu 

(reliability). Perusahaan  kurang cepat dalam memenuhi harapan anggota seperti penyaluran 

pakan ternak bantuan (responsivenes). Transparansi unit administrasi dianggap kurang oleh 

anggota sehingga menimbulkan anggapan bahwa unit administrasi kurang jujur (assurance). 

Konsumen yang berada jauh dari perusahaan  tidak terakomidir sehingga tidak mendapat 

perhatian secara khusus (emphaty). Banyak anggota perusahaan  yang berdomisili jauh dari 

lokasi perusahaan  (tangible). 

METODE PENELITIAN 

Penggunaan metode dalam meneliti adalah menggunakan metode survey kemudian 

analisis yang digunakan dalam analisis data penelitian ini menggunkan uji regresi linier 

berganda dengan skala linkert 1 sampai dengan 5 dan menggunakan data primer yang 

dihasilkan dari kuesioner dengan menggunakan software SPSS. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji validitas digunakan dalam penelitian ini untuk melihat kevalidan dari setiap butir 

soal dalam kuesioner. [8] 

Uji validitas menggunakan rumus product moment dari Pearson yang dilakukan 

dengan menghitung korelasi antar masing-masing skor item pertanyaandari tiap variabel 

dengan total skor variabel tersebut. Jika skor item tersebut berkorelasi positif dengan skor 

total skor item dan lebih tinggi dari korelasi antaritem, menunjukkan kevalidan instrumen 

tersebut. Untuk penelitian ini, nilai df dapatdihitung sebagai berikut df = n-k atau 100-2 = 98, 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka didapat r tabel sebesar 0,1966 (two tail). Hasil 

pengujian validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

  Tabel 1. Hasil Uji 
Variabel/Item r Hitung R Tabel (Two Tale) Valid / Tidak 

Variabel Reliability 

X1.1 0,848 0,1966 Valid  

X1.2 0,932 0,1966 Valid 

X1.3 0,898 0,1966 Valid  

Variabel Responsiveenes 

X2.1 0,842 0,1966 Valid 

X2.2 0,950 0,1966 Valid 

X2.3 0,865 0,1966 Valid 

Variabel Assurance 

X3.1 0,858 0,1966 Valid 

X3.2 0,883 0,1966 Valid 
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X3.3 0,833 0,1966 Valid 

Variabel Emphaty 

X4.1 0,861 0,1966 Valid 

X4.2 0,894 0,1966 Valid 

X4.3 0,843 0,1966 Valid 

Variabel Tangible 

X5.1 0,886 0,1966 Valid 

X5.2 0,915 0,1966 Valid 

X5.3 0,857 0,1966 Valid 

Variabel Kepuasan 

Y1.1 0,864 0,1966 Valid 

Y1.2 0,878 0,1966 Valid 

Y1.3 0,877 0,1966 Valid 

Dari hasil uji diatas, semua butir dikatakan valid. 

Suatu variabel dikatakan reliable (handal) jika jawaban responden terhadap 

pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Tingkat reliabilitassuatu konstruk / 

variabel penelitian dapat dilihat dari hasil statistik Cronbach Alpha (α) Suatu variabel 

dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60 [6]. Hasil perhitungan 

reliabilitas oleh SPSS dapat dilihat pada table berikut ini: 

 

 Tabel 2 Reliability Pengujian Kuesioner 

Variabel Nilai Cronbach’s Alpha 

Based on Standardized 

Item 

Keterangan 

X1.1 0,962 Reliabel 

X1.2 0,960 Reliabel 

X1.3 0,961 Reliabel 

X2.1 0,961 Reliabel 

X2.2 0,961 Reliabel 

X2.3 0,962 Reliabel 

X3.1 0,961 Reliabel 

X3.2 0,961 Reliabel 

X3.3 0,961 Reliabel 

X4.1 0,960 Reliabel 

X4.2 0,960 Reliabel 

X4.3 0,963 Reliabel 

X5.1 0,961 Reliabel 

X5.2 0,961 Reliabel 

X5.3 0,961 Reliabel 

Y1.1 0,961 Reliabel 

Y1.2 0,962 Reliabel 

Y1.3 0,961 Reliabel 
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Dari analisis tersebut, nilai alpha cronbach’s sudah diatas 0,600, artinya sudah reliabel karena 

lebih besar dari 0,600. 

Model regresi yang baik adalah distribusi data normal ataumendekati normal. Deteksi 

normalitas dilakukan dengan melihat grafik Normal Probability Plot [9]. Untuk menguji 

apakah distribusi data normal atau tidak, dapat dilakukandengan melihat grafik normal 

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika data menyebar di sekitar garis dan mengikuti 

arah garis diagonal maka modelregresi memenuhi asumsi normalitas tetapi jika data 

menyebar jauh dari garis diagonal dan atau mengikuti arah garis diagonal maka model regresi 

tidak memenuhiasumsi normalitas. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 
Gambar 1. Normal P-Plot 
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Gambar 2. Histogram 

Pada gambar dapat dilihat bahwa grafik normal probability plot menunjukkan pola 

grafik yang normal. Hal ini terlihat dari titik yang menyebar disekitar grafik normal. Hal ini 

terlihat dari titik-titik yang menyebar disekitar garisdiagonal dan penyebarannya mengikuti 

garis diagonal. Oleh karena ini dapat disimpulkan bahwa model regresi layak diapaki karena 

memenuhi asumsi normalitas. 

Untuk lebih mengetahui tingkat sebaran terdistribusi dengan normal, maka dilakukan 

uji normalitas data dengan menggunakan merode kolmogorov-smirnov pada table berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.83361008 

Most Extreme Differences Absolute .065 

Positive .043 
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Negative -.065 

Kolmogorov-Smirnov Z .647 

Asymp. Sig. (2-tailed) .797 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas 

dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan 

data serta nilai VIF (Variance Inflation Factor) danToleransinya. Apabila nilai matrik korelasi 

tidak ada yang lebih besar dari 0,5 maka dapat dikatakan data yang akan dianalisis bebas dari 

multikolinieritas. Kemudian apabila nilai VIF berada dibawah 10 dan nilai toleransi 

mendekati 1, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat 

multikolinieritas [10]. Hasil uji Multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini: 
Tabel 4. Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 11.836 1.584  7.472 .000   
X1 -.460 .088 -.457 -5.217 .000 .873 1.146 

X2 -.071 .095 -.077 -.747 .457 .638 1.568 

X3 -.085 .134 -.073 -.637 .525 .511 1.959 

X4 .034 .111 .039 .309 .758 .430 2.324 

X5 .274 .096 .273 2.852 .005 .734 1.363 

a. Dependent Variable: Y 

Pada tabel tersebut diatas, nilai VIF sudah lebih dari 10, sehingga tidak terjadi gejala 

multi. 

 

Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah modelregresi 

terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut Heteroskedastisitas [11]. Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan 

nilai residualnya (ZRESID). Jika titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur seperti 

gelombang besar melebar,kemudian menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika 

titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola 

tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  
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Gambar 3. Scatterplot 

Dari gambar diatas, titik titik tersebut sudah menyebar dan berada diatas angka 0 

pada sumbu Y, sehingga dalam model penelitian ini tidak mengandung unsur 

heterokedastisitas. Untuk lebih melihat uji heterokedastisitas, maka dapat diuji dengan 

menggunakan metode glatjer pada table berikut: 

 

       Tabel 5. Uji Heterokedastisitas 
Coefficients

a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.316 .953  1.381 .171 

X1 .094 .053 .188 1.779 .079 

X2 -.036 .057 -.079 -.633 .528 

X3 .108 .081 .186 1.339 .184 

X4 -.066 .067 -.150 -.994 .323 

X5 -.072 .058 -.143 -1.238 .219 

a. Dependent Variable: ABRESID 

3.5. Uji Regresi Linier Berganda 

Dari hasil regresi dengan menggunakan program SPSS, maka didapatkan koefisien 

regresi yang dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini: 
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Tabel 6. Regresi Linier Berganda 
Coefficients

a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.836 1.584  7.472 .000 

X1 -.460 .088 -.457 -5.217 .000 

X2 -.071 .095 -.077 -.747 .457 

X3 -.085 .134 -.073 -.637 .525 

X4 .034 .111 .039 .309 .758 

X5 .274 .096 .273 2.852 .005 

a. Dependent Variable: Y 

Berdasarkan pada tabel 6. maka didapatkan persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

 

Y = -0,454 X1 – 0,077 X2 - 0,073 X3 + 0,039 

       X4 + 0,273 X5  

 

Uji R
2
 

Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas 

terhadap  variabel terikatnya. Atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh 

seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dapat 

diukur oleh nilai R-Square atau Adjusted R-Square. R-Square digunakan pada saat 

variabel bebas hanya 1 saja (biasa disebut dengan Regresi Linier Sederhana), sedangkan 

Adjusted R-Square digunakan pada saat variabel bebas lebih dari satu. Dalam 

menghitung nilai koefisien determinasi penulis lebih senang menggunakan R-Square 

daripada Adjusted R-Square, walaupun variabel bebas lebih dari satu. 

 

  Tabel 7. Regresi Linier Berganda 
Model Summary 

Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

d

i
m

e

n
s

i
o

n

0 

1 .608
a
 .370 .336 1.88174 

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X3, X2, X4 

 

Uji R2 dapat dilihat dengan nilai 0,336 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh 

variabel keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik terhadap variabel 

kepuasan sebesar 33,6%. Artinya, keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti 

fisik memiliki proporsi pengaruh terhadap kepuasan sebesar 33,6% sedangkan sisanya 

66,4% (100% - 33,6%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada didalam model 

regresi linier. 
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Uji Regresi Linier Berganda 

H1: Keandalan berpengaruh positif terhadap kepuasan. 

Hipotesis pertama yang menyatakan keandalan berpengaruh terhadap kepuasan 

tidak terbukti. Hal ini dikarenakan nilai sig. a lebih besar dari hasil. 

Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Keandalan, maka tidak akan semakin 

tinggi kepuasan.  

Hal ini dikarenakan pelanggan merasa tidak puas terhadap kecepatan dari 

pelayanan penyajian makanan atau minuman yang dihidangkan olah pegawai di Warung 

Selera Sambal (SS) Purwokerto, sehingga tidak meningkatkan dari kepuasan pelanggan. 

 

H2: Daya Tanggap berpengaruh positif terhadap kepuasan. 

Hipotesis kedua yang menyatakan daya tanggap berpengaruh terhadap kepuasan 

terbukti. Hal ini dikarenakan nilai sig. a lebih kecil dari hasi. 

Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi daya tanggap, maka akan semakin 

tinggi kepuasan.  

Hal ini dikarenakan pekerja belum sepenuhnya memiliki rasa tanggung jawab 

terhadap pekerjaan yang mereka terima dan belum sepenuhnya memiliki disiplin 

terhadap pekerjaan yang mereka kerjakan sehingga terkadang ada beberapa karyawan 

yang masih belum memiliki respon yang cepat jika ada pelanggan yang datang. 

 

H3: Jaminan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. 

Hipotesis ketiga yang menyatakan jaminan berpengaruh terhadap kepuasan 

terbukti. Hal ini dikarenakan nilai sig. a lebih kecil dari hasil. 

Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Jaminan, maka akan semakin tinggi 

kepuasan.  

Hal ini dikarenakan pelanggan belum merasa terjamin terhadap jaminan kecepatan 

dari penyajian makanan pada waktu tertentu seperti hari libur yang akan banyak 

pengunjung datang maupun jaminan dari rasa makan tersebut sesuai atau tidak dengan 

keinginan konsumen. 

 

H4: Empati berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. 

Hipotesis keempat yang menyatakan empati berpengaruh terhadap kepuasan 

terbukti. Hal ini dikarenakan nilai sig. a lebih kecil dari hasil. 

Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi empati, maka akan semakin tinggi 

kepuasan.  

Hal ini dikarenakan karyawan belum memahami masalah apa yang diinginkan 

pelanggan dan mengatasi masalah tersebut seperti kecepatan penyajian dan cita rasa 

masakan demi kepentingan pelanggan serta memberikan perhatian yang bersifat 

personal kepada pelanggan. Sehingga pelanggan belum merasa puas terhadap kinerja 

karyawan tersebut. 

 

H5: Bukti fisik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. 

Hipotesis kelima yang menyebutkan bukti fisik berpengaruh terhadap kepuasan 

tidak terbukti, karena nilai sig. a lebih besar dari hasil  

Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi bukti fisik, maka akan semakin tidak 

semakin tinggi kepuasan.  

Hal ini dikarenakan pelanggan melihat kemampuan dalam menunjukkan daya 

tarik dari segi fasilitas fisik, suasana rumah makan yang nyaman dan sesuai dengan 
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criteria apa yang diinginkan pelanggan untuk berkumpul, perlengkapan yang 

mendukung kinerja usaha, serta penampilan karyawan. Sehingga pelanggan pun merasa 

puas terhadap tempat tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian diatas, maka dalam penelitian ini kesimpulannya adalah, 

keandalan dan bukti fisik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan  daya 

tanggap, jaminan, serta empati berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. 
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