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ABSTRACT 

 

This research was intended to get data and information required as material 

input in the preparation of a scientific work, to obtained a clarification on the influence 

of the quality of services and perceived price fairness to customer satisfaction .In this 

study focused only on the quality of service and perceived price fairness of keibar to 

customer satisfaction . 

Writer take an object research keibar because keibar as a newcomer founded in 

2013 but capable of producing earnings and profit hundreds of millions of dollars per 

month . 

The purpose of this research in general is to find and analyze whether there is a 

positive influence between tangible , reliability , responsivenese , assurance , emphaty 

and perceived price fairness with customer satisfaction Keibar . 

From the results of this study indicate that the perceived price fairness, 

Tangibles, Responsiveness and Assurance has a positive impact on consumer 

satisfaction, while Reliability and Emphaty not have a positive impact on consumer 

satisfaction. 

Keyword : Price Fairness, Service Quality, Customer satisfaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., Muhamad Adharihsan Rachman, Ma.-IBS, 2015



ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan 

sebagai masukan bahan dalam penyusunan karya ilmiah, untuk memperoleh klarifikasi 

tentang pengaruh kualitas pelayanan dan dirasakan keadilan harga untuk kepuasan 

pelanggan .Dalam penelitian ini hanya difokuskan pada kualitas layanan dan dirasakan 

keadilan harga keibar untuk kepuasan pelanggan. 

Penulis mengambil penelitian keibar objek karena keibar sebagai pendatang baru 

didirikan pada tahun 2013, tetapi mampu menghasilkan pendapatan dan keuntungan 

ratusan juta dolar per bulan. 

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan dan 

menganalisis apakah ada pengaruh positif antara tangible, reliabilitas, responsivenese, 

jaminan, empati dan dirasakan keadilan harga dengan kepuasan pelanggan Keibar. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan harga yang dirasakan, 

Tangibles, Responsiveness dan Jaminan memiliki dampak positif pada kepuasan 

konsumen, sedangkan Keandalan dan Emphaty tidak memiliki dampak positif pada 

kepuasan konsumen. 

Kata Kunci: Kewajaran Harga, Service Quality, kepuasan pelanggan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pertumbuhan industri makanan saat ini semakin meningkat dengan sangat pesat. 

Peningkatan ini menyebabkan perusahaan harus menghadapi persaingan yang ketat.  

Untuk itu perusahaan yang bergerak di industri makanan dituntut dapat bersaing secara 

kompetitif dalam menciptakan dan mempertahankan konsumen yang sering disebut 

pelanggan (Faizah, Suryoko, & Saryadi, 2013).  

Demi mencapai tujuan perusahaan diperlukan strategi perusahaan untuk 

membangun kepuasan konsumen seiring dengan semakin ketatnya persaingan bisnis 

dalam kategori produk makanan. Kepuasan pelanggan menjadi sebuah parameter 

penting sehingga bisnis dapat terus berkelanjutan. 

 Pada dasarnya kepuasan dan ketidakpuasan atas produk akan berpengaruh pada 

pola perilaku selanjutnya. Hal ini akan ditunjukkan konsumen setelah terjadi proses 

pembelian. Apabila konsumen merasa puas, maka dia akan menunjukan besarnya 

kemungkinan untuk kembali untuk membeli produk yang sama. konsumen yang puas 

juga cenderung akan memberikan referensi yang baik terhadap produk kepada orang 

lain. (Lupiyoadi, 2001 dalam Syamsi, 2008) 

Berbagai jenis bidang usaha kuliner menjamur di masyarakat saat ini, termasuk 

juga usaha kuliner yang menyajikan makanan kecil berupa roti bakar. Salah satunya 

adalah Keibar yang bergerak dalam bidang industri jasa yang didirikan pada September 

2013. Keibar adalah kafetaria yang mengenalkan jenis makanan tersebut kepada 

masyarakat dengan dilengkapi penawaran lain. 
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Menu andalan Keibar ada beberapa yang menjadi unggulan dan berbeda dengan 

roti bakar lainnya yaitu Roti Bakar Toblerone Keju Oreo Almond, Mamidas Goreng 

Gila Telur Smokedbeef, dan untuk minuman ada Iced Greentea Latte. 

 Suatu hal yang harus diperhatikan dalam persaingan adalah bagaimana setelah 

konsumen menerima dan merasakan manfaat atau nilai dari suatu produk, konsumen 

tersebut telah memiliki rasa puas dan komitmen terhadap produk tersebut. Demikian 

pula dengan Keibar yang berupaya untuk mengarahkan pelanggan maupun calon 

pelanggan untuk lebih puas. 

 Kepuasan dan kewajaran dari suatu produk atau jasa dihubungkan dengan 

melalui produk atau jasa itu sendiri. Riset yang sebelumnya pada kepuasan menunjukan 

bahwa persepsi dari kewajaran harga mempunyai suatu pengaruh yang utama pada 

kepuasan. (Herrmann et al, 2007). 

Selain ditinjau dari perceived price fairness, kualitas pelayanan juga menjadi 

salah satu kunci keberhasilan. Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan 

pelanggan (Faizah, Suryoko & Saryadi, 2013). Menurut Zeithaml, Parasuraman & Berry 

(2009) dalam Winarta & Kunto (2013) kualitas pelayanan terdiri dari lima dimensi yaitu 

tangible, reliability, responsiveness ,assurance, dan emphaty. 

Dengan adanya perceived price fairness dan kualitas pelayanan yang baik akan 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Keibar berusaha memberikan pelayanan terbaik 

kepada pelanggannya dengan kenyamanan tempat dan kecepatan dalam pemesanan. 

Berdasar pada uraian diatas, penulis mengangkat judul “Pengaruh Perceived 

Price Fairness dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen “ (Analisis pada 

Keibar Ciputat). 
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1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil pengujian secara empiris 

untuk melihat sejauh mana perceived price fairness dan kualitas pelayanan yang terdiri 

dari (tangible, reliability, responsiveness, assurance, emphaty) mempengaruhi kepuasan 

konsumen. Dimana Keibar pasti memiliki strategi untuk meningkatkan kualitas 

pelayanannya agar konsumen yang melakukan pembelian tersebut diharapkan menjadi 

puas. Dengan itu diharapkan diantara strategi tersebut mampu untuk mencapai tujuan 

yaitu kepuasan pelanggan. 

Dari penjelasan latar belakang diatas, dapat disimpulkan beberapa identifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah  perceived price fairness memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen Keibar? 

2. Apakah tangible memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Keibar? 

3. Apakah reliability memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Keibar? 

4. Apakah responsiveness memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

Keibar? 

5. Apakah assurance memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Keibar? 

6. Apakah emphaty memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Keibar? 
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1.2.2 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi ruang lingkupnya sebagai berikut: 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang 

diperlukan sebagai bahan masukan dalam penyusunan suatu karya ilmiah sehingga 

diperoleh suatu kejelasan tentang pengaruh perceived price fairness dan kualitas 

pelayanan  terhadap kepuasan konsumen. Dalam kajian ini difokuskan kajiannya hanya 

pada perceived price fairness dan kualitas pelayanan dari Keibar Ciputat terhadap 

kepuasan konsumen. 

Alasan penulis mengambil objek penelitian Keibar karena Keibar yang sebagai 

pendatang baru dan didirikan pada tahun 2013 namun mampu menghasilkan omzet 

ratusan juta rupiah per bulan. 

Responden pada penelitian ini adalah pengunjung yang pernah makan di Keibar 

Ciputat minimal dalam sebulan terakhir dan minimal berusia 15 tahun karena Keibar 

sendiri memiliki target pasar anak muda. Peneliti memilih pengunjung tersebut sebagai 

responden karena pengunjung tersebut sudah merasakan produk dan pelayanan yang 

ditawarkan Keibar sehingga responden dapat memberikan penilaian. Pengumpulan data 

dilakukan selama periode bulan September sampai dengan bulan Oktober 2015. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menjawab pertanyaan dari 

perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hal berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh positif antara 

perceived price fairness terhadap kepuasan konsumen  Keibar. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh positif antara  

Tangible dengan Kepuasan konsumen Keibar. 
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3, Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh positif antara 

reliability terhadap kepuasan konsumen  Keibar. 

4.  Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh positif antara 

responsivenese terhadap kepuasan konsumen  Keibar. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh positif antara 

assurance terhadap kepuasan konsumen  Keibar. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh positif antara 

emphaty terhadap kepuasan konsumen  Keibar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Manajemen 

Bagi managemen, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui dari aspek manakah 

antara perceived price fairness atau kualitas pelayanan yang harus ditingkatkan guna 

meningkatkan kepuasan konsumen Keibar. 

2. Bagi Akademisi 

Bagi akademisi, manfaat yang didapat dantaranya menambah pengetahuan mengenai 

apakah perceived price fairness dan kualitas pelayanan mampu mempengaruhi kepuasan 

konsumen. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Penulis, karena dapat mengaplikasikan teori-teori 

yang selama ini telah dipelajari dengan dunia kerja. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini yang merupakan laporan hasil penelitian, direncanakan 

terdiri dari lima bab yang masing-masing bab berisi : 

BAB I: Pendahuluan 

Dalam bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II: Landasan Teori 

Dalam bab ini memuat teori-teori yang mendasari masalah yang diteliti yang 

terdiri dari pengertian pemasaran, manajemen pemasaran, variabel-variabel 

price fainess dan kualitas pelayanan, dan juga adalah tentang kepuasan 

konsumen itu sendiri, rerangka pemikiran, hipotesis penelitian dan penelitian 

terdahulu. 

BAB III: Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini memuat definisi operasional terhadap variabel-variabel yang 

digunakan, metode pengambilan data dan sumber data yang digunakan serta 

teknik analisis data. 

BAB IV: Analisis dan Pembahasan 

Dalam bab ini terdiri dari profil Keibar, data penunjang penelitian, hasil olah 

data, dan juga hasil analisis data. 

BAB V: Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan akhir penelitian, penulis membuat kesimpulan dari hasil 

analisis data, kemudian memberikan saran dan masukan mengenai hal-hal yang 

dapat berguna demi kemajuan penelitian dan perusahaan untuk masa yang akan 

datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pemasaran 

Sebagai ujung tombak kegiatan bisnis suatu perusahaan, pemasaran merupakan 

kegiatan yang sangat penting. Menurut American Marketing Association (AMA.2007), 

“pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, harga, promosi, dan 

distribusi dari ide-ide, barang-barang, dan jasa-jasa untuk menciptakan pertukaran yang 

dapat memuaskan baik tujuan individu maupun tujuan organisasi”. 

Pemasaran sebagai proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan 

dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangap 

nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Jika di definisikan secara luas, pemasaran 

adalah proses sosial dan manajerial di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan 

yang lain.  

Dalam konteks bisnis yang lebih sempit, pemasaran mencakup menciptakan 

hubungan pertukaran muatan nilai dengan pelanggan yang menguntungkan. (Kotler & 

Armstrong, 2012). Menurut Kotler & Amstrong (2012), pemasar harus mengetahui 

kebutuhan konsumen dan keinginannya dimana dia beroperasi, dengan  membentuk 5 

konsep inti pasar dan konsumen adalah sebagai berikut : 

1. Kebutuhan,keinginan dan permintaan 

2. Penawaran pasar (produk, service, dan pengalaman) 

3. Nilai dan kepuasan 

4. Pertukaran dan hubungan 

5. pasar 
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2.2  Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen menyangkut masalah keputusan yang diambil seseorang 

dalam persaingannya dan penentuan untuk mendapatkan dan mempergunakan barang 

dan jasa. Dibawah ini merupakan pendapat dari para ahli tentang perilaku konsumen: 

Pengertian perilaku konsumen menurut Kotler & Armstrong (2012) perilaku konsumen 

merupakan mempelajari cara individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, 

memakai serta memanfaatkan barang, jasa, gagasan atau pengalaman dalam rangka 

memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka. 

  Perilaku konsumen sangat penting dalam menentukan proses 

pengambilan keputusan. Menurut Kotler & Armstrong (2012) terdapat empat tahap 

dalam proses pengambilan keputusan, yaitu: 

1. Tahap Pengenalan Kebutuhan (Need Recognition) 

Proses dari pembelian jasa dimulai dengan pengenalan dari kebutuhan atau 

keinginan yang ada. 

2. Tahap Pencarian Informasi (Information Search) 

Setelah konsumen mengenali kebutuhan atau keinginannya, maka konsumen akan 

berusaha untuk mencari informasi mengenai barang dan jasa yang mungkin akan 

memuaskan kebutuhannya. 

3. Tahap Evaluasi dari Pilihan Jasa yang Ada ( Evaluation of Search Alterative) 

Pilihan-pilihan yang timbul akan menjadi opsi bagi konsumen untuk menentukan 

pilihannya. 

4. Tahap Pembelian (Service Purchase) 

Setelah menentukan pilihan, konsumen dapat membeli jasa yang telah ditentukan.
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 Menurut Kotler & Armstrong (2012), ada empat faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen yaitu, budaya, sosial, pribadi dan psikologis. Faktor-faktor ini 

memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap konsumen dalam memilih produk 

yang akan dibelinya. 

1. Faktor Budaya 

Faktor ini memiliki pengaruh yang luas dan sangat mendalam terhadap 

perilaku konsumen yang mencakup (kultur, sub budaya, dan kelas sosial). 

Budaya adalah susunan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang 

dipelajari anggota suatu masayarakat dari keluarga dan institusi penting lainnya. 

Sub budaya adalah sekelompok orang dengan system nilai bersama berdasarkan 

pengalaman dan situasi hidup yang sama (Kotler & Armstrong, 2012). Sub 

kebudayaan terdiri dari kewarganegaraan, agama, ras, dan wilayah geografis. 

Kelas sosial adalah bagian-bagian masayarakat yang relatif permanen dan 

tersusun rapi dan anggota-anggotanya memiliki nilai-nilai, kepentingan dan 

perilaku yang sama (Kotler & Armstrong, 2012). Kelas sosial tidak ditentukan 

oleh satu faktor saja, misalnya pendapatan, tetapi ditentukan sebagai suatu 

kombinasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan dan kesejahteraan. 

2. Faktor Sosial 

Faktor sosial yang mempengaruhi perilaku konsumen seperti kelompok 

acuan, keluarga, serta peran dan status. Kelompok acuan adalah kelompok yang 

memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap perilaku seseorang. 

Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam 

masyarakat, dan anggota keluarga sangat mempengaruhi perilaku pembeli. 

Sedangkan peran status seseorang yang berpartisipasi di berbagai kelompok alan 

membawa pada posisi tertentu. Setiap peran yang dijalankan oleh seseorang akan 
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membentuk perilakunya, sehingga terjadinya perbedaan dalam perilaku dari 

setiap peran. 

3. Faktor Pribadi 

Konsumen dapat melakukan pembelian yang dipengaruhi oleh faktor ini 

seperti umur, tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup dan 

kepribadian. Usia sangat berhubungan erat dengan perilaku dan selera 

konsumen, dengan adanya penambahan usia akan secara tidak langsung 

mengubah perilaku dan selera seseorang begitu juga dengan pekerjaan dan 

keadaan ekonomi. 

4. Faktor Psikologis 

Pada faktor terakhir yang mempengaruhi keputusan pembelian oleh 

konsumen adalah psikologis dan berikut beberapa contoh yang 

mempengaruhinya seperti motivasi, persepsi, pengetahuan serta keyakinan dan 

sikap. Motivasi adalah kebutuhan yang mendiring seseorang untuk betindak, 

sedangkan persepsi adalah proses seseorang untuk memilih, mengatur dan 

menginterpretasikan masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang 

berarti. Pengetahuan diartikan sebagai perubahan dalam perilaku seseorang yang 

timbul dari pengalaman. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dianut 

seseorang mengenai suatu hal, dan yang terakhir sikap yang diartikan sebagai 

evaluasi, perasaan, emosional, dan tindakan seseorang terhadap suatu objek atau 

gagasan. 

 Dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan pembelian keputusan dapat disimpulkan bahwa dalam setiap produk yang 

akan dibeli telah melalui empat faktor tersebut meskipun pengaruhnya kepada setiap 

konsumen berbeda-beda. Sehingga seorang pemasar harus menguasai empat faktor 
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tersebut agar tujuan dari perusahaan untuk menjual produk semaksimal mungkin dapat 

terealisasi karena pemasar memperhatikan empat faktor yang menjadi pengaruh 

konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. 

 

2.3  Kualitas Pelayanan 

Menurut gronos dalam Faizah, Suryoko, & Saryadi, (2013) pelayanan adalah 

suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat 

diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan 

atau hal hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi layanan yang dimaksudkan 

untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. 

Pelayanan yang baik menjadi salah satu syarat kesuksesan dalam perusahaan. 

Kualitas layanan sering diartikan sebagai perbandingan antara layanan yang diharapkan 

dengan layanan yang diterima secara nyata. Lewis & Booms (1983) Dalam Tjiptono  & 

Chandra (2011) menyatakan  pakar yang pertama kali mendefinisikan kualitas jasa 

sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan 

ekspektasi pelanggan.Berdasarkan definisi ini, kualitas jasa bisa diwujudkan melalui 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. 

Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas jasa yaitu jasa yang diharapkan dan 

jasa yang dirasakan. Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada 

persepsi pelanggan. Hal ini berarti citra kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut 

pandang atau persepsi penyedia jasa melainkan dari sudut pandang atau persepsi 

pelanggan. Baik buruknya kualitas layanan jasa menjadi tanggung jawab seluruh bagian 

organisasi perusahaan. Oleh sebab itu, baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada 
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kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten 

(Tjiptono & Chandra, 2011). 

 Menurut Tjiptono & Chandra (2011) terdapat lima dimensi utama yang disusun 

sesuai urutan tingkat kepentingan  relatifnya sebagai berikut : 

1. Reliabilitas : berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan 

layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan 

menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati. 

2. Responsiveness : berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan 

untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka,serta 

mengkonfirmasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan 

jasa secara cepat. 

3. Assrurance : yakni perilaku para karyawan mampu menumbuhkan 

kepercayaan  pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan bisa 

menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya.jaminan juga berarti bahwa 

para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau 

masalah pelanggan. 

4. Emphaty : berarti bahwa perusahaan memahami masalah para pelanggannya 

dan bertindak demi kepentingan pelanggan,serta memberikan perhatian 

personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman. 

5. Tangible : berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik,perlengkapan, dan 

material yang digunakan perusahaan,serta penampilan karyawan. 
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2.4  Harga (price)  

Harga adalah sejumlah uang yang di tagihkan atas suatu produk atau jasa, atau 

jumlah dari suatu nilai yang di tukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari 

memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa (Kotler & Amstrong, 2012). 

Harga menurut Tjiptono, Chandra & Adriana (2008) dapat diartikan sebagai 

jumlah uang (satuan moneter) dan atau aspek lain (non moneter) yang mengandung 

utilitas atau kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu produk. Harga 

merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang membutuhkan pertimbangan 

cermat. Ini dikarenakan adanya sejumlah dimensi strategik harga dalam hal : 

1. Harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk (a statement of value). Nilai 

adalah rasio atau perbandingan antara persepsi terhadap manfaat (perceived 

benefits) dengan biaya biaya yang dikeluarkan untuk menadapatkan produk. 

2. Harga merupakan aspek yang tampak jelas (visible) bagi para pembeli. Bagi 

konsumen yang tidak terlalu paham hal hal teknis pada pembelian produk 

otomotif dan elektronik kerap kali harga menjadi satu satunya faktor yang dapat 

mereka mengerti. 

3. Harga adalah determinan utama permintaan.Berdasarkan hukum permintaan (the 

law of demand), besar kecilnya harga mempengaruhi kuantitas produk yang 

dibeli konsumen.Semakin mahal harga, semakin sedikit jumlah permintaan atas 

produk bersangkutan dan sebaliknya. 

4. Harga berkaitan langsung dengan pendapatan dan laba.harga adalah satu satunya 

unsur bauran pemasaran yang mendatangkan pemasukan bagi perusahaan yang 

pada gilirannya berpengaruh pada besar kecilnya laba dan pangsa pasar yang 

diperoleh. 
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5. Harga bersifat fleksibel, artinya dapat disesuaikan dengan cepat.dari empat unsur 

bauran pemasaran tradisional, harga adalah elemen yang paling mudah diubah 

dan diadaptasikan dengan dinamika pasar. 

6. Harga memengaruhi citra dan strategi positioning dalam pemasaran produk 

prestisius yang mengutamakan citra kualitas dan eksklusivitas, harga menjadi 

unsur penting. 

7. Harga merupakan masalah nomer satu yang dihadapi para manajer.  

  

2.5 Perceived Price Fairness 

 Herrmann et al (2007) mengatakan dalam penelitiannya bahwa bahwa konsumen 

cenderung untuk mempertimbangkan hubungan antara harga dan harapan mereka 

tentang capaian produk yang ingin dibeli. Karenanya, harga jual mungkin dibandingkan 

dengan suatu pengalaman sebelum dari pembeli atau suatu harapan yang adil. 

 Bei & Chao (2001) dalam Adi (2013) mengungkapkan dalam penelitiannya 

bahwa kewajaran harga memiliki pengaruh positif secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap kepuasan konsumen dan juga kewajaaran harga dapat membangun 

kepuasan konsumen. 

Jiang & Sun (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perceived price 

fairness yaitu penilaian konsumen apakah harga suatu produk dapat diterima, beralasan 

dan sesuai dengan kesanggupan konsumen. 
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2.6 Kepuasan Konsumen 

Swan, Trawick & Carroll dalam Tjiptono & Chandra (2011) mendefinisikan 

kepuasan konsumen yaitu evaluasi secara sadar atau penilaian kognitif bahwa produk 

berkinerja relatif bagus atau buruk, produk cocok atau tidak cocok digunakan. Dimensi 

lain kepuasan mencakup perasaan terhadap produk. 

Menurut Kotler dalam Lupiyoadi (2013) Apabila ditinjau lebih lanjut, 

pencapaian kepuasan konsumen melalui kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan 

beberapa pendekatan berikut ini : 

1. Memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dan 

pelanggan. Contohnya, melakukan riset dengan metode fokus pelanggan yang 

mengedarkan kuisioner dalam beberapa periode untuk mengetahui persepsi 

pelayanan menurut pelanggan. 

2. Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan 

visi dalam proses perbaikan pelayanan.Yang termasuk didalamnya adalah 

sumber daya manusia yang ada. 

3. Memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan 

dengan membentuk system keluhan dan saran, misalnya dengan hotline 

(panggilan nomor telepon) bebas pulsa.  

4. Mengembangkan dan menerapkan partnership accountable, proaktif, dan 

partnership marketing sesuai dengan situasi pemasaran. Perusahaan 

menghubungi pelanggan setelah proses pelayanan terjadi untuk mengetahui 

kepuasan dan harapan pelanggan. 
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2.7 Pengembangan Hipotesis 

2.7.1 Hubungan antara kualitas layanan dan kepuasan konsumen 

Hubungan antara kualitas layanan dan kepuasan konsumen sangat penting bagi 

perusahaan, karena dengan terpenuhinya kepuasan konsumen berarti perusahaan telah 

memberikan kualitas layanan yg diharapkan konsumen dengan maksimal. Kualitas 

layanan dibangun atas adanya perbandingan dua factor utama yaitu persepsi pelanggan 

atas layanan yang mereka terima dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan. Jika 

kenyataannya sama atau lebih dari yang diharapkan maka layanan dapat dikatakan 

berkualitas atau memuaskan. Sebaliknya, jika kenyataannya kurang dari yang 

diharapkan maka layanan dapat dikatakan tidak berkualitas atau tidak memuaskan. 

Singkat kata, kualitas jasa dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara 

kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima (Parasuraman 

dkk,1988 dalam  Lupiyoadi,2013) 

Dalam penelitian Faizah, Suryoko, & Saryadi, (2013) disimpulkan bahwa 

kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen, hal ini karena 

adanya kualitas pelayanan yang baik untuk menciptakan kepuasan pelanggan melalui 

fasilitas fasilitas pelayanan yang baik dan cara penyampaian pelayanan yang baik 

memberikan kesan yang baik pada pelanggan. 
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2.7.2 Hubungan antara price fairness dengan kepuasan konsumen 

Antara harga dan kepuasan menunjukkan bahwa tingkat dari kepuasan 

tergantung pada faktor kualitas jasa, mutu, produk, harga, situasi, dan faktor pribadi (Bei 

& Chiao, 2001). Dalam penelitian sebelumnya mengenai marketing dan psikologi 

menunjukkan bahwa perceived price fairness memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen. Herrmann et al, (2007). 

Oliver & Swan (1989) dalam Herrmann et al, (2007) menemukan bahwa 

Perceived price fairness bergantung pada komitmen dari produsen dan juga kualitas dari 

produk dan pelayanan yang dibayarkan. 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2,1 Penelitian terdahulu 

N

o 
Judul Penelitian 

Nama 

Peneliti 
Hasil Penelitian 

1. Pengaruh kualitas 

produk dan kewajaran 

harga terhadap loyalitas 

dengan kepuasan 

konsumen sebagai 

variable intervening 

Adi (2013) Terbukti bahwa kewajaran harga berpengaruh 

positif langsung terhadap loyalitas konsumen 

jenang karomah (Ha diterima). Artinya terdapat 

hubungan langsung. 

2. Pengaruh kualitas 

pelayanan jasa terhadap 

kepuasan konsumen 

pada siswa bimbingan 

dan konsultasi belajar 

AL-QOLAM bandar 

lampung 

Syamsi 

(2008) 

ada pengaruh tangible, empathy, reliability, 

responsiveness, assurance terhadap kepuasan 

konsumen pada Lembaga Bimbingan dan 

Konsultasi Belajar Al Qolam Bandar Lampung. 

3. Analisis kualitas 

pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen di 

restoran jepang saboten 

shokudo malang 

Erfiana, 

Sucipto & 

Ikasari 

(2014) 

Secara simultan kualitas pelayanan yang terdiri 

dari tangibles,reliability,responsiveness, 

assurance dan emphaty berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen 

4. Pengaruh harga,kualitas 

produk dan kualitas 

pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan 

restoran Mamamia 

steak and ice cream 

cabang jati Semarang 

Faizah, 

Suryoko & 

Saryadi 

(2013) 

Dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang 

positif dan signifikan antara Kualitas Produk dan 

Kualitas Pelayanan secara bersama – sama 

terhadap Kepuasan Pelanggan yang diperoleh dari 

hasil uji regresi linear sederhana dan uji regresi 

berganda. 

5 Analisa kualitas layanan 

terhadap kepuasan 

konsumen pada layanan 

drive thru mcDonald’s 

basuki rahmat Surabaya 

Widjoyo, 

Rumambi, 

& 

Kunto(201

3) 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai 

signifikansi service quality terhadap customer 

satisfaction adalah 9,725. Dengan demikian 

hipotesis yang menduga bahwa service quality 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

konsumen pada layanan drive thru McDonald’s 

Basuki Rahmat Surabaya terbukti kebenarannya 
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2.9  Rerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

  Rerangka Pemikiran 
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Sumber: Diadopsi dari Bei & Chiao (2001) 
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2.10 Hipotesis 

Ho1  : Perceived price fairness tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen Keibar. 

Ha1 : Perceived price fairness memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen Keibar. 

 

Ho2 : Tangible tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen  

Keibar. 

Ha2   : Tangible memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan   konsumen Keibar. 

 

Ho3 : Reliability tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

Keibar. 

Ha3   : Reliability memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Keibar. 

 

Ho4 : Responsivenes tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

Keibar. 

Ha4 : Responsivenes memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

Keibar. 

 

Ho5 : Assurance tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

Keibar. 

Ha5   : Assurance memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Keibar. 

 

Ho6 : Emphaty tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

Keibar. 

Ha6   : Emphaty memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Keibar. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Dimana 

penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan hipotesis dan menemukan hubungan antar 

variabel yang berbeda dengan mempertanyakan bentuk distribusi dan ekstensi suatu 

variabel. Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada 

pengumpulan dan penusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang data 

tersebut, bentuk hasil dari analisis serta interpretasi tersebut merupakan kunci serta inti 

dari penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam 

proses penelitian (Malhotra, 2010). 

Desain penelitian yang digunakan adalah Cross Sectional, yaitu desain penelitian 

yang berupa pengumpulan data dari sampel tertentu yang hanya dilakukan satu kali 

(Malhotra, 2010), atau tepatnya Single Cross Sectional, dimana kegiatan pengumpulan 

data dilakukan dari satu responden untuk satu waktu saja. 

3.2.Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi 

langsung melalui objeknya (Malhotra, 2010). Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

dengan cara membagikan kuesioner kepada responden yang makan di Keibar untuk 

mengetahui tanggapan responden terhadap variabel atribut produk, kualitas layanan dan 

kepuasan pelanggan. Untuk mempermudah pengambilan kesimpulan dari tanggapan 
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konsumen yang diperoleh dalam pembagian kuesioner, maka digunakan skala Likert 7 

tingkat. 

 Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber 

seperti buku-buku acuan atau penunjang, media internet, website, serta jurnal-jurnal 

penelitian sebelumnya yang signifikan dengan  topik penelitian (Malhotra, 2010). 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki serangkaian 

karakteristik serupa yang mencakup secara keseluruhan untuk kepentingan masalah 

penelitian (Malhotra, 2010). Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

populasi penelitian adalah keseluruhan subjek yang akan diteliti di wilayah penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk Jakarta  dan Tangerang yang dating ke 

Keibar dan sudah merasakan produk yang dijual di Keibar Ciputat. 

3.3.2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian kecil atau beberapa elemen dari suatu populasi yang 

ingin diteliti. Menurut Malhotra (2010) sampel merupakan suatu sub kelompok dari 

sebuah populasi yang dipilih untuk berpartisipasi dari sebuah penelitian. Dengan kata 

lain, sejumlah, tetapi tidak semua elemen populasi akan membentuk sampel. Dengan 

mempelajari sampel, peneliti akan mampu menarik kesimpulan yang dapat 

digeneralisasikan terhadap populasi penelitian. 
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3.3.2.1. Ukuran Sampel 

Hair et.al (2006) menyarankan bahwa jumlah sampel penelitian yang tidak diketahui 

jumlah populasi pastinya, minimal berjumlah lima kali variabel yang dianalisa atau 

indikator pertanyaan. Jumlah indikator pertanyaan dari penelitian ini berjumlah 31, maka 

diperoleh hasil perhitungan sampel sebagai berikut: 

Jumlah sampel = 5 x indikator variabel 

= 5 x 31 indikator variabel 

= 155 sampel  

Responden pada penelitian ini difokuskan pada pengunjung yang makan di Keibar. 

3.3.2.2. Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel dalam penulisan skripsi ini adalah dengan 

menggunakan metode non-probability sampling yaitu sampling judgmental yaitu adalah 

bentuk sampling  convenience yang didalamnya terdapat elemen populasi dipilih  

berdasarkan judgment atau keahliannya, bahwa elemen – elemen tersebut dapat diyakini 

mewakili populasi. Pengumpulan data untuk setiap sampel dari populasi dalam 

penelitian ini akan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak satu kali dalam 

satu periode dengan satu sampel (single cross-sectional design). Penelitian ini 

menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau nilai alpha / significance level sebesar 0,05 

(Malhotra, 2010). 
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3.4. Operasional Variabel 

Dalam melakukan penelitian transnasional, penting untuk mengingat bahwa 

variabel tertentu memiliki arti dan konotasi berbeda dalam kebudayaan yang berbeda. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Operasional Variabel 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

1)  Independent Variabel 

No Variabel Indikator Skala 

1 Perceived Price 

Fairness 

Menjelaskan 

tentang penilaian 

konsumen apakah 

harga suatu 

produk dapat 

diterima, 

beralasan dan 

sesuai dengan 

kesanggupan 

konsumen (Jiang 

& Sun, 2014) 

1.Harga produk yang ditawarkan 

Keibar kompetitif dengan pesaing 

2.Semua konsumen diperlakukan 

sama dalam tiap item produk 

3.Harga yang diberikan Keibar sesuai 

dengan apa yang saya dapatkan 

4.Rasa produk sesuai dengan harga 

yang diberikan Keibar 

Sumber : 

Rahman et al, (2012) & 

Herrmann et al, (2007) 

Interval 1-7 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

2)  Independent Variabel 

No Variable Dimensi Indikator Skala 

2 Kualitas 

Pelayanan 

Lewis & 

Boom(1983) 

dalam Tjiptono & 

Chandra (2011) 

Mendefinisikan 

kualitas pelayanan 

sebagai ukuran 

seberapa bagus 

tingkat layanan 

yang diberikan 

mampu sesuai 

dengan ekspektasi 

pelanggan 

1.Tangibles (bentuk fisik) 

Tersedianya fasilitas 

fisik, perlengkapan dan 

saran komunikasi, dan 

lain-lain yang dapat dan 

harus ada dalam proses 

jasa.  (Parasuraman 

et.al, 

1991) 

 

1. Keibar memiliki 

peralatan yang 

modern 

2. Fasilitas fisik 

Keibar tampak 

menarik 

3. Karyawan Keibar 

memiliki 

penampilan 

menarik 

4. Keibar memiliki 

ruang makan 

yang nyaman  

Interval 1-7 

  2. Reliability (keandalan) 

Kemampuan untuk 

memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan 

tepat (accurately) dan 

kemampuan untuk 

dipercaya (dependaply), 

terutama memberikan jasa 

secara tepat waktu 

(ontime), dengan cara 

yang sama sesuai dengan 

jadwal yang telah 

dijanjikan dan tanpa 

melakukan kesalahan. 

(Parasuraman et al, 1991) 

 

5. Ketika Keibar 

menjanjikan 

sesuatu kepada 

konsumen pada 

waktu tertentu 

keibar akan  

memenuhinya 

6. Ketika konsumen 

menemui masalah 

Keibar akan 

menunjukan niat 

untuk 

menyelesaikanny

a 

7. Keibar akan 

memberikan 

layanan pada saat 

itu juga 

8. Waktu penyajian 

hidangan sesuai 

dengan apa yang 

Keibar janjikan  

9. Keibar 

memberikan 

pelayanan  yang 

sempurna 

Interval 1-7 

Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 
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3)  Independent Variabel 

No Variable Dimensi Indikator Skala 

2 Kualitas 

Pelayanan 

3.Responsiveness 

(cepat tanggap) 

Kemauan atau 

keinginan para 

karyawan untuk 

membantu dan 

memberikan  jasa 

yang dibutuhkan 

konsumen. 

Parasuraman et al., 

(1991). 

 

 

10. Karyawan Keibar akan 

memberitahu lamanya 

waktu penyajian 

11. Karyawan Keibar 

memberikan  pelayanan 

yang cepat 

12. Karyawan Keibar akan 

selalu memberikan 

bantuan kepada 

konsumen 

13. Karyawan Keibar 

selalu memberikan 

perhatian kepada 

konsumen 

Interval 1-7 

  4.Assurance 

(jaminan) 

Meliputi 

pengetahuan, 

kemampuan, ramah, 

sopan dan sifat dapat  

dipercaya dari kontak 

personal untuk 

menghilangkan sifat 

keragu-raguan 

konsumen dan 

merasa terbebas dari 

bahaya dan risiko . 

Parasuraman et al., 

(1991) 

 

14. Perilaku karyawan 

Keibar membuat 

konsumen nyaman 

15. Konsumen Keibar akan 

merasa aman dalam 

melakukan transaksi 

16. Karyawan Keibar 

konsisten memberikan 

sikap yang ramah 

17. Karyawan Keibar 

memiliki pengetahuan 

untuk menjawab 

konsumen 

Interval 1-7 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

4) Independent Variabe) 

No Variable Dimensi Indikator Skala 

 Kualitas 

Pelayanan 

5.Emphaty (empati) 

Meliputi sikap kontak 

personel maupun 

perusahaan untuk 

memahami 

kebutuhan maupun 

kesulitan, konsumen, 

komunikasi yang 

baik, perhatian 

pribadi, kemudahan 

dalam melakukan 

komunikasi 

hubungan. 

Parasuraman et al., 

(1991)  

 

18. Keibar  memberikan 

perhatian secara 

individu kepada 

konsumen 

19. Keibar memiliki waktu 

operasional yang sesuai 

20. Karyawan Keibar 

memberikan perhatian 

secara personal 

21. Keibar menjadi daya 

tarik bagi konsumen 

22. Karyawan Keibar akan 

mengerti kebutuhan 

khusus masing masing 

konsumen 

Sumber : Parasuraman et al, 

(1991) 

Interval 1-7 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

5)  Dependent Variabel 

No Variable Indikator Skala 

3 Kepuasan konsumen (Y) 

Respon pelanggan terhadap 

kesesuaian anatara tingkat 

kepentingan sebelumnya dan 

kinerja actual yang dirasakan 

setelah pemakaian. 

(Erfiana, Sucipto, dan Ikasari, 

2014) 

1. Saya puas dengan Keibar 

dan dengan kinerjanya  

2. Jika saya bisa mengulang, 

saya akan membeli produk 

lain dari Keibar. 

3. Pilihan saya untuk membeli 

produk Keibar merupakan 

pilihan yang bijak. 

4. Saya merasa keputusan 

saya untuk membeli produk 

dari Keibar merupakan 

keputusan yang salah. 

5. Saya tidak senang dengan 

apa yang telah saya pilih  

Sumber:Oliver (1980) dalam 

Brakus, Schmitt, & 

Zarantonello (2009) 

Interval 1-7 

 

3.5. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data diperoleh, maka tahap berikutnya adalah melakukan tabulasi data 

dan melakukan pengujian atas data tersebut. Pengujian atas data tersebut dilakukan 

dengan menggunakan beberapa uji. Alat bantu analisis yang digunakan dalam 

pengolahan data penelitian ini adalah program aplikasi statistik yaitu Software SPSS 

(Statistic for Products and Services Solution) untuk Windows XP versi 21.0. Sebelum 

mengadakan analisis data dilakukan juga pengujian data untuk menjaga agar data yang 

diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa uji dan analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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3.5.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menguji validitas 

dan realibilitas dari angket kuesioner yang akan dijadikan alat ukur. jumlah sampel yang 

diperlukan untuk menguji instrumen antara 15 – 30 responden (Malhotra, 2010). 

3.5.1.1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Malhotra, 2010).Dalam penelitian ini uji validitas butir-

butir pernyataan yang digunakan dalam kuesioner akan diuji dengan menggunakan 

analisis faktor. Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisa faktor pada 

hasil pretest, untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin (KMO), Measures of Sampling 

Adequacy (MSA), Bartlett’s Test of Sphericity, Anti Image Matrices, dan Factor 

Loading of Component Matrix. Ketentuan dari tiap-tiap nilai 

tersebut dijelaskan seperti berikut (Malhotra, 2010) : 

 

1. Kaiser Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 

Merupakan sebuah indeks yang digunakan untuk menguji kecocokan analisis. Nilai 

KMO antara 0,5 hingga 1 mengindikasikan bahwa analisis faktor telah memadai, 

sedangkan nilai KMO kurang dari 0,5 mengindikasikan analisis faktor tidak memadai. 

2. Bartlett’s Test of Sphericity 

Merupakan uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis bahwa variabel-

variabel tidak berkorelasi dengan populasi. Dengan kata lain mengindikasikan bahwa 

matriks korelasi adalah matriks identitas, yang mengindikasikan bahwa variabel-

variabel dalam faktor analisis bersifat related (r = 1) atau unrelated (r = 0). Nilai uji 

signifikan jika hasil uji nilai kurang dari 0,05 menunjukkan hubungan yang signifikan 

antara variabel, dan merupakan nilai yang diharapkan. 
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3. Anti Image Matrices 

Uji ini dilakukan untuk memprediksi apakah suatu variabel memiliki kesalahan 

terhadap variabel lain. Memperhatikan nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

pada diagonal anti image correlation. Nilai MSA berkisar antara 0 sampai dengan 1, 

dengan kriteria : 

a. Nilai MSA sama dengan 1 menandakan bahwa variabel dapat diprediksi tanpa 

kesalahan oleh variabel lain. 

b. Nilai MSA lebih dari 0,5 menandakan bahwa variabel masih dapat diprediksi dan 

dapat dianalisis lebih lanjut. 

c. Nilai MSA kurang dari 0,5 menandakan variabel tidak dapat diprediksi dan tidak 

dapat dianalisis lebih lanjut. Perlu dikatakan pengulangan perhitungan analisis 

faktor dengan mengeluarkan indikator yang memiliki nilai MSA kurang dari 0,5. 

4. Factor Loading of Component Matrix 

Adalah besarnya korelasi suatu indikator dengan faktor yang terbentuk. Tujuannya 

untuk menentukan validitas setiap indikator dalam mengkonstruk setiap variabel. 

Kriteria validitas suatu indikator dikatakan valid membentuk suatu faktor jika 

memiliki factor loading sebesar 0,5. 

 

3.5.1.2. Uji Reliabilitas 

Syarat reliabilitas suatu instrumen menuntut kemantapan atau stabilitas hasil 

pengamatan dengan instrumen. Reliabilitas instrumen menunjuk pada satu pengertian 

bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat 

dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga (Malhotra, 

2010). Menurut Malhotra (2010), skala pengukuran yang reliabel sebaiknya memiliki 
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nilai Alpha Cronbach minimal 0,6. Alpha Cronbach dapat diinterpretasikan sebagai 

korelasi dari skala yang diamati dengan semua kemungkinan pengukuran skala lain yang 

mengukur hal yang sama dan menggunakan jumlah butir pernyataan yang sama. 

 

3.5.2. Uji Asumsi Klasik 

3.5.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi 

secara normal. Normalitas distribusi data merupakan asumsi yang harus dipenuhi dalam 

statistik parametrik. Uji normalitas hasil data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari 

data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal 

akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis  yang menggambarkan 

data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

 

3.5.2.2. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas penting untuk mengetahui apakah varians dari 

setiap error bersifat heterogen. Apabila bersifat heterogen maka melanggar asumsi 

klasik yang menyatakan bahwa varians dari error harus bersifat homogeny. 

Heteroskedastisitas adalah adanya heterogenitas varian dalam observasi. Konsekuensi 

adanya heterogenitas adalah nilai varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

lain hasilnya akan berbeda-beda. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat 

plot antara nilai prediksi (ZPRED) dengan residual (SRESID).  

Deteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dengan 

ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual 
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(Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized (Ghozali, 2013). Jika ada pola 

tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). 

 

3.5.2.3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas. Ghozali (2013) menjelaskan uji 

multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar 

variabel bebas (independent variable) pada model regresi.  

 

3.6. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisa regresi linear berganda adalah sebuah teknik statistik yang secara 

bersama untuk mengembangkan sebuah hubungan matematis antara dua atau lebih 

variabel bebas dengan menggunakan skala interval (Malhotra, 2010). Bentuk persamaan 

dari regresi linear berganda adalah sebagai berikut;  

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ..... + bkXk + e 

 

Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat, yaitu antara perceived price fairness ( X1), tangible (X2), 

reliability (X3), responsivenese (X4), assurance (X5), dan emphaty (X6) terhadap 

variabel terikatnya yaitu kepuasan konsumen (Y). Selain itu juga untuk mengetahui 

sejauh mana besarnya pengaruh perceived price fairness ( X1),tangible (X2), reliability 
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(X3), responsivenese (X4), assurance (X5), dan emphaty (X6) terhadap terhadap 

kepuasan konsumen (Y). Model persamaannya adalah sebagai berikut : 

   KK = b0 + b1 PP + b2 TAN + b3 REL + b4 RES + b5 AS + b6 EMP + e 

Keterangan : 

Y = Kepuasan Konsumen 

b0 = Bilangan Konstanta 

b1, b2, b3 = Bilangan Koefisien 

PP = Perceived Price fairness 

TAN = Tangible 

REL =Reliability 

RES =Responsivenese 

AS =A ssurance 

EMP =Emphaty 

e = Standard Error 

Penggunaan metode statistik analisis regresi linear berganda dengan perangkat 

statistik, digunakan untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut : 

1. Mengetahui besarnya pengaruh atau koefisien determinasi (Adjusted R Square) antara 

variabel-variabel Perceived price fairness, tangible, reliability, responsivenese, 

assurance, dan emphaty terhadap variabel terikatnya yaitu kepuasan konsumen. 

2. Menentukan persamaan regresi linear untuk variabel-variabel perceived price 

fairness, tangible, reliability, responsivenese, assurance, dan emphaty terhadap 

variabel terikatnya yaitu kepuasan konsumen. 

3. Selanjutnya dari perhitungan statistik tersebut akan diperoleh suatu persamaan regresi 

linear berganda yang dapat menggambarkan pengaruh dari perceived price fairness, 

tangible, reliability, responsivenese, assurance, dan emphaty. 
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3.6.1. Koefisien Determinasi (R Square) 

Dalam model regresi R square digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). 

Secara umum R square untuk data yang bersifat cross section nilainya relatif rendah, 

karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan 

untuk data time series biasanya mempunyai R square yang tinggi (Ghozali, 2013).  

Untuk multiple regression nilai R square yang diamati adalah adjusted R 

square, tidak seperti R square, dikarenakan nilai adjusted R square dapat naik atau 

turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model regresi 

(Ghozali, 2013). Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk 

mengetahui persentase sumbangan pengaruh atribut dan kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen Keibar. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase 

variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi 

variabel independen.  

3.7. Teknik Pengujian Hipotesis 

3.7.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Rumusan 

hipotesis yang diuji : 

Ho : bi = 0, artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

 terhadap variabel dependen. 

Ha : bi ≠ 0, artinya variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan 

 terhadap variabel dependen. 
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Untuk mengetahui kebenaran hipotesa digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya ada pengaruh antara variabel dependen dengan derajat 

keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Begitu pula sebaliknya bila p ≥ 0,05 maka 

Ho diterima dan Ha ditolak artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Profil Keibar 

Kedai Roti Bakar atau disingkat Keibar adalah cafateria yang yang menyajikan 

makanan kecil dengan berbagai variasi yang berbeda dengan pesaing lainnya. Saat ini 

Keibar sudah memiliki 3 cabang, cabang pertama berada di pamulang,cabang kedua 

berada di ciputat dan yang akan buka yaitu cabang ketiga di cibubur. 

Pemilik Keibar yaitu Vabel primadana Putra yang merupakan alumni STIE 

Indonesia Banking School. Keibar Ciputat buka mulai pukul 3 sore dan biasanya sudah 

langsung ramai,Bahkan biasanya pada saat jam pulang kantor seringkali penuh sehingga 

konsumen harus menunggu (waiting list). 

Menu yang disajikan Keibar yaitu roti bakar dengan berbagai toping seperti 

tobleron, nutella, bemacho dan dengan ice cream greentea. Untuk minuman Keibar 

menyajikan ice green tea, ice taro milk, ice greanteacino, ice chocohazelnut dan lain lain. 

Pengunjung Keibar didominasi anak muda, Keibar mereka biasanya 

menghabisakan waktu di Keibar untuk bertemu / berkumpul dengan teman-temannya. 

Karna selain suasana di Keibar terbilang cukup nyaman, harga yang ditawarkan   juga 

terjangkau.  

Sumber : Hasil wawancara dengan Vabel Primadana Putra (owner Keibar) 
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4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan 

4.2.1 Profil Responden 

4.2.1.1 Jenis Kelamin 

 

Gambar 4.1. Jenis Kelamin Responden 

 

 

Sumber : data primer diolah 

 

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa persentase 

responden yang berjenis kelamin pria yaitu sebesar 61% sedangkan responden 

yang berjenis kelamin wanita sebesar 39%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pria. 
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4.2.1.2 Pekerjaan Responden 

 

 

Gambar 4.2. Pekerjaan Responden 

 

Sumber : data primer diolah 

 

Dari hasil pengolahan kuisinoner dapat diketahui konsumen terbanyak 

yang datang ke Keibar yaitu pelajar sebesar 44% diikuti oleh pegawai swasta 

sebesar 35% dan wirausaha sebesar 19%. 
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4.2.1.3 Umur Responden 

 

 

Gambar 4.3. Umur Responden 

 

Sumber : data primer diolah 

 

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah responden yang berusia 26 – 30 tahun karena memiliki 

persentase terbesar yaitu sebesar 48%, sedangkan responden yang berusia 15-20 

tahun berjumlah terendah yaitu sebesar 6%.. 
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4.2.1.4 Domisili Responden 

 

 

 

Gambar 4.4.Domisili Responden 

 

Sumber : data primer diolah 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat responden berasal dari Tangerang dan 

Jakarta. Tangerang memiliki persentase terbanyak sebesar 68% dan Jakarta 

sebesar 32%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas rsponden berasal dari 

Tangerang. 
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4.3 Analisis Hasil Pre-Test 

Penelitian ini dilakukan dari bulan September sampai dengan oktober 2015, 

proses pengumpulan data dilakukan diantara rentang waktu penelitian tersebut 

dengan mengumpulkan responden yang berjumlah 30 orang. Selanjutnya akan 

dibahas mengenai uji validitas dan uji reabilitas dari data pre-test. 

4.3.1 Uji Validitas 

Berdasarkan perhitungan hasil pre-test, maka variabel dapat dikatakan valid 

apabila memiliki nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 

dan nilai muatan faktor (Factor Loading) diatas 0.50. 

Table 4.1. Hasil Pengujian Validitas Variabel Independen dan dependen Pre-Test 

Variabel Indikator KMO 
Faktor 

Loading 
Kesimpulan 

Perceived 

Price 

Fairness 

harga produk yang ditawarkan Keibar 

kompetitif dengan pesaing 

0,667 

0,869 Valid 

semua konsumen memperoleh harga 

yang sama dalam tiap item produk 0,856 Valid 

Saya rasa harga yang diberikan Keibar 

sesuai dengan apa yang saya dapatkan 0,799 Valid 

Rasa produk sesuai dengan harga yang 

diberikan Keibar 0,834 Valid 

 

Variabel Indikator KMO 
Faktor 

Loading 
Kesimpulan 

Tangible 

Keibar memiliki peralatan yang modern 

0,738 

0,824 Valid 

Fasilitas fisik Keibar tampak menarik 0,825 Valid 

Karyawan Keibar memiliki penampilan 

menarik 0,750 Valid 

Keibar memiliki ruang makan yang 

nyaman 0,850 Valid 
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Variabel Indikator KMO 
Faktor 

Loading 
Kesimpulan 

Reliability 

Ketika Keibar menjanjikan sesuatu 

kepada konsumen pada waktu tertentu 

keibar akan memenuhinya 

0,706 

0,714 Valid 

Ketika konsumen menemui masalah 

Keibar akan menunjukan niat untuk 

menyelesaikannya 0,856 Valid 

Keibar akan memberikan layanan pada 

saat itu juga 0,837 Valid 

Waktu penyajian hidangan sesuai dengan 

apa yang Keibar janjikan 0,825 Valid 

Keibar jarang salah dalam memberikan 

pelayanan 0,692 Valid 

 

Variabel Indikator KMO 
Faktor 

Loading 
Keismpulan 

Responsiveness 

Karyawan Keibar akan memberitahu 

lamanya waktu penyajian 

0,739 

0,864 Valid 

Karyawan Keibar memberikan  

pelayanan yang cepat 0,889 Valid 

Karyawan Keibar akan selalu 

memberikan bantuan kepada konsumen 0,875 Valid 

Karyawan Keibar selalu memberikan 

perhatian kepada konsumen 0,856 Valid 

 

Variabel Indikator KMO 
Faktor 

Loading 
Keismpulan 

Assurance 

Perilaku karyawan Keibar membuat 

konsumen nyaman 

0,754 

0,880 Valid 

Konsumen Keibar akan merasa aman 

dalam melakukan transaksi 0,831 Valid 

Karyawan Keibar konsisten 

memberikan sikap yang ramah 0,874 Valid 

Karyawan Keibar memiliki 

pengetahuan untuk menjawab 

konsumen 0,856 Valid 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., Muhamad Adharihsan Rachman, Ma.-IBS, 2015



Variabel Indikator KMO 
Faktor 

Loading 
Keismpulan 

Emphaty 

Keibar  memberikan perhatian secara 

individu kepada konsumen 

0,669 

0,708 Valid 

Keibar memiliki waktu operasional 

yang sesuai dengan kebutuhan 

konsumen 0,908 Valid 

Karyawan Keibar memberikan 

perhatian secara personal 0,809 Valid 

Keibar sangat mengedepankan 

kepentingan pelanggannya 0,840 Valid 

Karyawan Keibar akan mengerti 

kebutuhan khusus masing masing 

konsumen 0,750 Valid 

 

Variabel Indikator KMO 
Faktor 

Loading 
Keismpulan 

Kepuasan 

Konsumen 

Saya puas dengan Keibar dan dengan 

kinerjanya 

0,693 

0,832 Valid 

Jika saya bisa mengulang,saya akan 

membeli produk lain dari Keibar 0,888 Valid 

Pilihan saya untuk membeli produk 

Keibar merupakan pilihan yang bijak 0,812 Valid 

Saya merasa keputusan saya untuk 

membeli produk dari Keibar 

merupakan keputusan yang benar 0,845 Valid 

Saya tidak senang dengan apa yang 

telah saya pilih 0,852 Valid 

 

Sumber : Data kuisioner diolah 

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan pada table diatas, terlihat bahwa semua 

indikator memiliki nilai KMO dan muatan faktor (factor loading) diatas 0,5. Ini berarti 

pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuisioner tersebut dan dengan kata lain seluruh pertanyaan sudah 

valid. 
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4.3.2 Uji Reabilitas 

Suatu variabel pengukuran dapat dikatakan reliabel jika nilai alpha lebih besar 

dari r kritis product moment. Reliabilitas kurang dari 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 

0.7 dapat diterima dan di atas 0.8 adalah baik. 

Tabel 4.2. Hasil Pengujian Reliabilitas Pre-Test 

Variabel Jumlah Pertanyaan Cronbach's Alpha Kesimpulan 

Price Fairness 4 0,860 Reliable 

Tangible 4 0,827 Reliable 

Reliability 5 0,834 Reliable 

Responsiveness 4 0,893 Reliable 

Assurance 4 0,878 Reliable 

Emphaty 5 0,863 Reliable 

Kepuasan 

konsumen 5 0,897 Reliable 

 

Sumber : Data kuisioner diolah 

Berdasarkan hasil pengujian pada table  maka dapat diketahui bahwa seluruh 

variabel penelitian memiliki nilai cronbach’s alpha diatas 0,6, yang artinya seluruh 

jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuisioner untuk 

mengukur variabel yang ada adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu sehingga 

variabel dapat diandalkan (reliable). 

4.4 Analisis hasil data penelitian  

Uji validitas dan uji reliabilitas keseluruhan objek penelitian dilakukan terhadap 

155  responden. 
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4.4.1 Uji validitas keseluruhan  

Table 4.3. Hasil Pengujian Validitas Variabel Independen dan dependen 

keseluruhan 

Variabel Indikator KMO 
Faktor 

Loading 
Kesimpulan 

Perceived 

Price 

Fairness 

harga produk yang ditawarkan Keibar 

kompetitif dengan pesaing 

0,818 

0,818 Valid 

semua konsumen memperoleh harga 

yang sama dalam tiap item produk 0,867 Valid 

Saya rasa harga yang diberikan Keibar 

sesuai dengan apa yang saya dapatkan 0,792 Valid 

Rasa produk sesuai dengan harga yang 

diberikan Keibar 0,851 Valid 

 

Variabel Indikator KMO 
Faktor 

Loading 
Kesimpulan 

Tangible 

Keibar memiliki peralatan yang modern 

0,795 

0,824 Valid 

Fasilitas fisik Keibar tampak menarik 0,880 Valid 

Karyawan Keibar memiliki penampilan 

menarik 0,805 Valid 

Keibar memiliki ruang makan yang 

nyaman 0,833 Valid 

 

 

Variabel Indikator KMO 
Faktor 

Loading 
Kesimpulan 

Reliability 

Ketika Keibar menjanjikan sesuatu 

kepada konsumen pada waktu tertentu 

keibar akan memenuhinya 

0,799 

0,731 Valid 

Ketika konsumen menemui masalah 

Keibar akan menunjukan niat untuk 

menyelesaikannya 0,783 Valid 

Keibar akan memberikan layanan pada 

saat itu juga 0,738 Valid 

Waktu penyajian hidangan sesuai dengan 

apa yang Keibar janjikan 0,828 Valid 

Keibar jarang salah dalam memberikan 

pelayanan 0,674 Valid 
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Variabel Indikator KMO 
Faktor 

Loading 
Keismpulan 

Responsiveness 

Karyawan Keibar akan memberitahu 

lamanya waktu penyajian 

0,753 

0,772 Valid 

Karyawan Keibar memberikan  

pelayanan yang cepat 0,821 Valid 

Karyawan Keibar akan selalu 

memberikan bantuan kepada konsumen 0,729 Valid 

Karyawan Keibar selalu memberikan 

perhatian kepada konsumen 0,815 Valid 

 

Variabel Indikator KMO 
Faktor 

Loading 
Keismpulan 

Assurance 

Perilaku karyawan Keibar membuat 

konsumen nyaman 

0,704 

0,834 Valid 

Konsumen Keibar akan merasa aman 

dalam melakukan transaksi 0,726 Valid 

Karyawan Keibar konsisten 

memberikan sikap yang ramah 0,582 Valid 

Karyawan Keibar memiliki 

pengetahuan untuk menjawab 

konsumen 0,770 Valid 

 

Variabel Indikator KMO 
Faktor 

Loading 
Keismpulan 

Emphaty 

Keibar  memberikan perhatian secara 

individu kepada konsumen 

0,717 

0,704 Valid 

Keibar memiliki waktu operasional 

yang sesuai dengan kebutuhan 

konsumen 0,632 Valid 

Karyawan Keibar memberikan 

perhatian secara personal 0,871 Valid 

Keibar sangat mengedepankan 

kepentingan pelanggannya 0,712 Valid 

Karyawan Keibar akan mengerti 

kebutuhan khusus masing masing 

konsumen 0,631 Valid 
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Variabel Indikator KMO 
Faktor 

Loading 
Keismpulan 

Kepuasan 

Konsumen 

Saya puas dengan Keibar dan dengan 

kinerjanya 

0,846 

0,808 Valid 

Jika saya bisa mengulang,saya akan 

membeli produk lain dari Keibar 0,810 Valid 

Pilihan saya untuk membeli produk 

Keibar merupakan pilihan yang bijak 0,808 Valid 

Saya merasa keputusan saya untuk 

membeli produk dari Keibar 

merupakan keputusan yang benar 0,759 Valid 

Saya tidak senang dengan apa yang 

telah saya pilih 0,778 Valid 

 

Sumber : Data kuisioner diolah 

Dari Tabel 4.3. tersebut dapat dilihat dan diambil kesimpulan yaitu berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan untuk hasil KMO dari keenam variable perceived price 

fairness, tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty semuanya 

memiliki nilai KMO diatas 0,5, jadi nilai analisis faktor keenam variabel bebas tersebut 

telah memenuhi syarat. 

Selanjutnya juga dari Tabel 4.3. tersebut dapat diketahui bahwa variabel bebas 

perceived price fairness, tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty 

dilihat dari component matrix factor loadings secara keseluruhan data semuanya 

memiliki nilai lebih dari 0,5. Jadi dari analisis secara keseluruhan dari keenam variabel 

bebas dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan ke penelitian selanjutnya, karena telah 

memenuhi syarat yaitu nilai analisis faktor lebih dari 0,5. 
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4.4.2 Uji Reliabilitas Keseluruhan 

Table 4.4. Hasil Pengujian Reliabilitas Keseluruhan 

Variabel Jumlah Pertanyaan Cronbach's 

Alpha 

Kesimpulan 

Price Fairness 4 0,851 Reliable 

Tangible 4 0,855 Reliable 

Reliability 5 0,806 Reliable 

Responsiveness 4 0,792 Reliable 

Assurance 4 0,713 Reliable 

Emphaty 5 0,751 Reliable 

Kepuasan konsumen 5 0,851 Reliable 

Sumber : Data kuisioner diolah 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.4. tersebut dapat diketahui bahwa tangibles, 

reliability, responsiveness, assurance, emphaty,price fairness dan Kepuasan konsumen 

dapat dinyatakan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang 

digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah konsisten dan semua variabel 

dapat dinyatakan reliabel karena memiliki Cronbach’s Alpha ≥ 0,6. 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Normalitas 

Dalam pengujian normalitas ini peneliti ingin mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi antara variabel terikat (dependent variable) dan variabel bebasnya 

(independent variable) terdistribusi secara normal atau tidak. Hal tersebut dapat 

dilihat berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan peneliti dengan 

menggunakan metode statistik maka akan diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Gambar 4.5. Pengujian Normalitas P-Plot 

 

Sumber : Data kuisioner diolah 

 

4.5.2 Uji Multikoleniaritas 

 

Tabel 4.5 Multikoleniaritas dengan Collinearity Statistic 

 

Sumber : Data kuisioner diolah 

 

Coefficientsa

.558 1.794

.618 1.618

.362 2.761

.317 3.153

.397 2.516

.442 2.260

Price Fairness
Tangibles
Reliability
Responsiveness
Assurance
Emphaty

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity
Stat istics

Dependent Variable: Kepuasan Konsumena. 

Analisis Pengaruh..., Muhamad Adharihsan Rachman, Ma.-IBS, 2015



Berdasarkan Tabel 4.5. tersebut dapat dilihat bahwa variabel perceived price 

fairness, tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty semuanya 

memiliki nilai VIF dibawah 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel 

tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF pada setiap variabel telah memenuhi 

syarat. 

4.5.3 Uji Heterokedastisitas 

 

Gambar 4.6. Pengujian Heteroskedastisitas 

 

Sumber : Data kuisioner diolah 

 

Dilihat dari Gambar 4.6. tersebut terlihat titik-titik (plot) yang menyebar secara 

acak dan tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dari gambar 

tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi dalam penelitian ini, sehingga model regresi tersebut layak untuk digunakan. 
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4.6 Analisis Regresi Berganda 

Tabel 4.6. Model Summary 

 

Sumber : Data kuisioner diolah 

 

Berdasarkan Tabel 4.6, besarnya nilai R Square adalah 0,683. Nilai tersebut dapat 

digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel perceived price fairness, tangibles, 

reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty terhadap Kepuasan konsumen. 

Nilai R-Square sebesar 68 % artinya perceived price fairness, tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance, dan emphaty dapat menjelaskan variabel terikatnya yaitu 

kepuasan konsumen sebesar 68 %, sedangkan sisanya 32 % dijelaskan oleh variabel lain 

yang mempengaruhi kepuasan konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summaryb

.827a .683 .670 .68138
Model
1

R R Square
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R Square

Std.  Error of
the Estimate

Predictors:  (Constant), Emphaty , Tangibles, Price
Fairness, Reliability , Assurance, Responsiveness

a. 

Dependent Variable: Kepuasan Konsumenb. 
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4.7 Pengujian Hipotesis 

4.7.1 Uji t  

Tabel 4.7. Coefficients 

 

Sumber : Data kuisioner diolah 

 

1. Perceived Price fairness 

Ho6 : Perceived price fairness tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen Keibar 

Ha6 : Perceived price fairness memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen Keibar 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.7. diperoleh nilai Sig. sebesar 

0,016. Untuk mengetahui kebenaran hipotesa digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 

maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat dengan α = 5%. Begitu pula sebaliknya, bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat 

ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat 

dengan α = 5%. 

Coefficientsa

-.392 .294 -1.333 .184
.148 .061 .151 2.434 .016
.120 .057 .124 2.107 .037
.060 .086 .053 .694 .489
.311 .085 .300 3.654 .000
.371 .082 .332 4.523 .000
.059 .086 .048 .683 .495

(Constant)
Price Fairness
Tangibles
Reliability
Responsiv eness
Assurance
Emphaty

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Kepuasan Konsumena. 
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Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,016 dan lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak. Hal 

ini memiliki arti bahwa perceived price fairness memiliki pengaruh positif terhadap 

Kepuasan konsumen. 

 

2.Tangible 

Ho1 : tangible tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Keibar 

Ha1 : tangible memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Keibar 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.7. diperoleh nilai Sig. sebesar 

0,037. Untuk mengetahui kebenaran hipotesa digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 

maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat dengan α = 5%. Begitu pula sebaliknya, bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat 

ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat 

dengan α = 5%. 

Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,037 dan lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak. Hal 

ini memiliki arti bahwa tangible memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan 

konsumen 

 

3. Reliability 

Ho2 : reliability tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

Keibar. 

Ha2 : reliability memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Keibar. 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.7. diperoleh nilai Sig. sebesar 

0,489. Untuk mengetahui kebenaran hipotesa digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 

maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat dengan α = 5%. Begitu pula sebaliknya, bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat 
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ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat 

dengan α = 5%. 

Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,489 dan lebih besar dari 0,05, maka Ho tidak dapat 

ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa reliability tidak memiliki pengaruh positif 

terhadap Kepuasan konsumen 

4. Responsiveness 

Ho3 : responsivenes tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

Keibar 

Ha3 : responsivenes memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Keibar 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.7. diperoleh nilai Sig. sebesar 

0,000. Untuk mengetahui kebenaran hipotesa digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 

maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat dengan α = 5%. Begitu pula sebaliknya, bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat 

ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat 

dengan α = 5%. 

Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak. Hal 

ini memiliki arti bahwa responsiveness memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan 

konsumen 

5. Assurance 

Ho4 : assurance tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

Keibar 

Ha4 : assurance memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Keibar 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.7. diperoleh nilai Sig. sebesar 

0,000. Untuk mengetahui kebenaran hipotesa digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 

maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 
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terikat dengan α = 5%. Begitu pula sebaliknya, bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat 

ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat 

dengan α = 5%. 

Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak. Hal 

ini memiliki arti bahwa assurance memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan 

konsumen 

6. Emphaty 

Ho5 : emphaty tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Keibar 

Ha5 : emphaty memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Keibar 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.7. diperoleh nilai Sig. sebesar 

0,495. Untuk mengetahui kebenaran hipotesa digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 

maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat dengan α = 5%. Begitu pula sebaliknya, bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat 

ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat 

dengan α = 5%. 

Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,495 dan lebih besar dari 0,05, maka Ho tidak dapat 

ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa emphaty tidak memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen. 

 

4.7.2 Model persamaan Regresi 

Persamaan regresinya adalah : 

Y = - 0,392 + 0,148 PP + 0,120 TAN + 0,060 REL + 0,311 RES + 0,371 AS+ 0,059 EMP + 

0,05 

Dimana :  Y      = Kepuasan Konsumen 

  PP     =  Perceived Price fairness 
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  TAN =  Tangible 

  REL  =  Reliability 

  RES  =  Responsivenese 

  AS    =  A ssurance 

  EMP =  Emphaty 

  e       =  Standard Error 

 

Dari persamaan  regresi diatas dapat diuraikan sebagai berikut :  

 Dengan asumsi semua variable konstan maka akan menurunkan sebesar - 0,392 

skor kepuasan konsumen ( Y ). 

 Setiap kenaikan 1 skor variable  perceived price fairness ( PP ) Dapat 

meningkatkan 0,148 variabel kepuasan konsumen dengan asumsi variable bebas 

lain konstan. 

 Setiap kenaikan 1 skor variable  tangible ( TAN ) Dapat meningkatkan 0,120 

variabel kepuasan konsumen dengan asumsi variable bebas lain konstan. 

 Setiap kenaikan 1 skor variable reliability ( REL ) Dapat meningkatkan 0,060 

variabel kepuasan konsumen dengan asumsi variable bebas lain konstan. 

 Setiap kenaikan 1 skor variable responsiveness ( RES ) Dapat meningkatkan 

0,311 variabel kepuasan konsumen dengan asumsi variable bebas lain konstan. 

 Setiap kenaikan 1 skor variable assurance ( AS ) Dapat meningkatkan 0,371 

variabel kepuasan konsumen dengan asumsi variable bebas lain konstan. 

 Setiap kenaikan 1 skor variable emphaty ( EMP ) Dapat meningkatkan 0,059 

variabel kepuasan konsumen dengan asumsi variable bebas lain konstan. 
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4.8 Pembahasan 

 

1. Pengaruh perceived price fairness terhadap kepuasan konsumen 

Hasil pengujian hipotetsis menunjukan perceived price fairness memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Hal ini dikarenakan harga yang 

diberikan Keibar sesuai dengan apa yang konsumen dapatkan dan Keibar 

memberikan harga yang kompetitif dengan pesaing yang berada didekatnya yaitu 

roti bakar 88. 

2. Pengaruh reliability terhadap kepuasan konsumen 

Dari hasil pengujian hipotesis menunjukan reliability tidak memiliki pengaruh 

positif terhadap kepuasan konsumen. Hal ini dikarenakan Konsumen tidak 

mementingkan ketepatan waktu penyajian hidangan karena biasanya konsumen 

datang ke Keibar untuk berkumpul dan bercengkrama dengan teman-teman 

mereka sehingga ketepatan waktu penyajian tidak menjadi masalah. 

3. Pengaruh tangible terhadap kepuasan konsumen 

Hasil pengujian hipotesis menunjukan tangible memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen. Hal ini dikarenakan Keibar mempunyai ruang 

makan yang cukup nyaman. Kursi kayu dan meja kayu ditambah dengan sorotan 

lampu berwarna kuning membuat ruang makan Keibar terlihat modern dan juga 

menarik karena disekeliling tembok dihias dengan papan bergambar. 

4. Pengaruh responsiveness terhadap kepuasan konsumen 

Hasil pengujian hipotesis menunjukan responsiveness memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen. Hal ini dikarenakan kecepatan pelayanan yang 

diberikan karyawan Keibar pada saat konsumen baru datang dan akan melakukan 

pemesanan. 
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5. Pengaruh assurance terhadap kepuasan konsumen 

Hasil dari pengujian hipotesis menunjukan assurance memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen.hal ini dikarenakan keramahan yang ditunjukan 

karyawan Keibar kepada konsumen membuat konsumen menjadi nyaman saat 

berada di Keibar. 

6. Pengaruh Emphaty terhadap kepuasan konsumen 

Dari hasil pengujian hipotesis menunjukan emphaty tidak memiliki pengaruh 

positif terhadap kepuasan konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen tidak 

mementingkan perhatian dan kebutuhan masing masing konsumen yang diberikan 

Keibar. 

 

4.9 Implikasi manajerial 

 

 Setelah peneliti selesai melakukan proses pengolahan data serta analisis data, 

peneliti juga ingin memberikan gambaran lebih jelas akan manfaat penelitian ini 

kedalam impilikasi manajerialnya. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceived price fairness, Tangibles, 

Responsiveness, dan Assurance memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan konsumen, 

sedangkan Reliability dan Emphaty tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen. Untuk itu guna untuk meningkatkan kepuasan konsumen maka sebaiknya 

Keibar Ciputat meningkatkan kinerjanya dan lebih menitik beratkan pada Perceived 

Price Fairness, Tangible, Responsiveness, dan Assurance dimana variable – variable 

tersebut sudah terbukti menjadi faktor penting dalam upaya memuaskan konsumen. 

Sedangkan dalam hal Reliability dan Emphaty meskipun tidak memiliki pengaruh yang 

positif terhadap kepuasan konsumen namun Keibar Ciputat sebaiknya tetap 
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memperhatikan variabel yang satu ini dalam rangka untuk peningkatan kinerja dari 

Keibar Ciputat, sehingga akan membuat Keibar Ciputat terlihat semakin baik di mata 

konsumen. 

Dalam usaha peningkatan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan 

dari konsumen berdasarkan penelitian yang dilakukan maka Keibar Ciputat dapat 

meningkatkan dengan mengutamakan dari beberapa variable, diantaranya : 

Tabel 4.8 Average Value Assurance 

Variable Pernyataan 

Average 

Value 

Assurance 

Perilaku karyawan Keibar membuat konsumen 

nyaman 4,36 

Konsumen Keibar akan merasa aman dalam 

melakukan transaksi 4,41 

Karyawan Keibar konsisten memberikan sikap 

yang ramah 4,52 

Karyawan Keibar memiliki pengetahuan untuk 

menjawab konsumen 4,05 

 

Variabel  Assurance dengan indikator-indikator: 

perilaku karyawan Keibar membuat konsumen nyaman, konsumen Keibar akan 

merasa aman dalam melakukan transaksi, karyawan Keibar konsisten memberikan sikap 

yang ramah, dan karyawan Keibar memiliki pengetahuan untuk menjawab konsumen. 

Karyawan Keibar memiliki pengetahuan untuk menjawab konsumen menjadi 

permasalahan utama dalam variable Assurance, peningkatan mengenai pengetahuan 

karyawan tentang produk  menjadi penting dan dapat diperoleh dengan pemberian 

product knowledge terhadap karyawan Keibar.  

Perilaku karyawan keibar membuat konsumen nyaman menjadi issue lain. Perilaku 

karyawan sering kali tidak diperhatikan oleh Keibar hal ini perlu menjadi perhatian 
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tersendiri oleh Keibar. Dengan diperhatikannya perilaku karyawan diharapkan mampu 

menjadi daya tarik lebih untuk peningkatan kepuasan konsumen Keibar.  

Tabel 4.9 Average Value Responsiveness 

Variable Pernyataan 

Average 

Value 

Responsiveness 

Karyawan Keibar akan memberitahu lamanya waktu 

penyajian 4,61 

Karyawan Keibar memberikan  pelayanan yang cepat 4,57 

Karyawan Keibar akan selalu memberikan bantuan 

kepada konsumen 4,54 

karyawan Keibar selalu memberikan perhatian 

kepada konsumen 4,4 

 

  Variabel lain yang turut mempengaruhi keputusan pembelian adalah 

Responsiveness. Berdasarkan perhitungan Average Value process  ada 1(satu) indikator 

terendah yaitu karyawan Keibar selalu memberikan perhatian kepada konsumen. 

perhatian karyawan menjadi kurang pada saat konsumen akan menambah pesanan. 

Perhatian karyawan Keibar terhadap konsumen diharapkan dapat ditingkatkan sehingga 

dapat meningkatkan kepuasan konsumen. 

Tabel 4.10 Average Value Price Fairness 

Variable Pernyataan 

Average 

Value 

Perceived Price 

Fairness 

Harga produk yang ditawarkan Keibar kompetitif 

dengan pesaing 4,52 

semua konsumen memperoleh harga yang sama 

dalam tiap item produk 4,55 

Saya rasa harga yang diberikan Keibar sesuai 

dengan apa yang saya dapatkan 4,56 

Rasa produk sesuai dengan harga yang diberikan 

Keibar 4,59 
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Variabel Perceived Price Fairness juga menjadi variabel yang cukup signifikan 

dalam mempengaruhi kepuasan konsumen, yaitu harga produk yang ditawarkan Keibar 

kompetitif dengan pesaing, Alasan ini dikarenakan adanya pesaing yang berada tepat 

didepan Keibar Ciputat yaitu roti bakar 88.sehingga konsumen menjadikan harga di 

Keibar sebagai pembanding dengan roti bakar 88.  
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Bab 5 

Kesimpulan dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis uji t pada variable Perceived Price 

Fairnesst dan Kualitas Pelayanan (Tangibles, Reliability, Responsiveness, 

Assurance, Emphaty) terhadap kepuasan konsumen pada Keibar Ciputat maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perceived Price fairness memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen Keibar 

2. Tangibel  memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Keibar 

3. Reliability tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

Keibar 

4. Responsiveness memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

Keibar 

5. Assurance memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Keibar 

6. Emphaty tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

Keibar 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, 

maka  peneliti mengajukan saran antara lain: 

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menyarankan agar 

Keibar Ciputat memperhatikan faktor-faktor apa saja yang terbukti 

mempengaruhi kepuasan konsumen dan melakukan upaya peningkatan kinerja 

karena ekspektasi atau harapan konsumen terhadap kepuasan akan terus berubah 

seiring berubahnya gaya hidup yang ada sekarang, maka Keibar Ciputat 

disarankan untuk terus mengembangkan strategi-strategi pemasaran yang ada. 

 

2. Faktor – faktor atau variable yang terbukti dapat mempengaruhi kepuasan 

konsumen Keibar : 

a. Price fairness : Saat ini harga yang diberikan Keibar lebih murah 

dibandingkan dengan pesaing yang berada di dekat Keibar yaitu Roti 

bakar 88. Peneliti menyarankan Keibar tetap mempertahankan harga saat 

ini. 

b. Tangible : Terus berinovasi untuk menciptakan ruang yang nyaman dan 

terlihat menarik agar konsumen tidak bosan dengan suasana ruang makan 

Keibar.  

c. Responsiveness : Perlu ada karyawan yang standby untuk membackup 

karyawan lain yang sedang menginput pesanan. Sehingga konsumen tidak 

kesulitan untuk melakukan pemesanan ulang. 

d. Assurance : Untuk meningkatkan kepuasan konsumennya Keibar perlu 

meningkatkan product knowledge pada karyawannya. Karena jawaban 
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beberapa karyawan masih kurang sesuai dengan apa yang diterima 

konsumen Keibar.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat lebih mengembangkan penelitian ini 

dengan menambahkan variable penelitian yang belum ada pada penelitian ini, 

misalnya seperti variabel kualitas produk karena dalam penelitian Faizah 

,Suyoko, & Saryadi (2013) kualitas produk memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen. Dengan begitu nantinya diharapkan penelitian ini akan 

mengukur dan menilai segala aspek yang berhubungan dan terkait sehingga 

diharapkan hasil penelitian yang mendalam serta bermanfaat. Selain itu perlu 

dilakukan survey kepuasan konsumen bekelanjutan terkait perubahan konsumen 

oleh kemajuan ekonomi dan teknologi. 
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Dengan hormat, 

Saya Muhamad Adharihsan Rachman , mahasiswa Managemen Pemasaran STIE Indonesia 

Banking School. Saat ini saya melakukan penelitian untuk skripsi mengenai Analisis Pengaruh 

Perceived Price Fairness dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen Keibar Ciputat. 

Agar penelitian ini berjalan lebih baik, saya mohon kesediaan dan bantuan saudara untuk 

mengisi kuesioner dengan sebaik-baiknya. 

 

Petunjuk pengisian: 

Berilah tanda (x) dalam kotak jawaban pertanyaan yang mengandung unsur pilihan ganda dan 

isilah titik-titik yang kosong dengan jawaban yang sesuai. 

 

Apakah dalam sebulan terakhir anda pernah mengunjungi Keibar Ciputat? 

 

□ Ya  (lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) 

 

□ Tidak (Cukup sampai disini) 

 

 

 
Apakah anda berumur diatas 15 tahun? 

 

□ Ya  (lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) 

 

□ Tidak (Cukup sampai disini) 

 

 
 

Dalam sebulan terakhir berapa kali anda datang ke Keibar Ciputat? 

 

□ 1 – 2 

 

□ 3 – 5 
 

□ >  5 
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Jenis kelamin :  

 

□ Pria  

        

□  Wanita 
 

Pekerjaan :  

 

□ Pelajar         

□ Wirausaha 

□ Pegawai Swasta  

□ Pegawai Negeri 

□ Lainnya . . . 

 
Domisili :    

   

□ Jakarta                    

□ Bogor                

□ Depok                  

□ Tangerang 

□ Lainnya . . . 
 

Usia : 

 

□ 15-20 

□ 21-25 

□ 26-30 

□ >31   
 

 

 

Petunjuk pengisian:  
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Petunjuk pengisian dari skala 1            - ------------------------------                7 

    (Sangat tidak setuju)  (Sangat setuju) 

 

Berilah penilaian anda terhadap pilihan pernyataan dibawah ini dengan mengisi angka pada 

rentang skala. 

Contoh : 

(STS)             (SS) 
 

1 Produk yang dijual Keibar layak untuk 

dikonsumsi 

 1    2     3    4    5    6    7 

   X    

 

 
 

                    (STS)             (SS) 

 

1 Harga produk yang ditawarkan Keibar 

kompetitif dengan pesaing 
  1    2    3    4    5    6    7 

       

2 

Semua konsumen memperoleh harga yang 

sama dalam tiap item produk 

  1    2    3    4    5    6    7 

       

3 
Saya rasa harga yang diberikan Keibar sesuai 

dengan apa yang saya dapatkan 

  1    2    3    4    5    6    7 

       

4 
Rasa produk sesuai dengan harga yang 

diberikan Keibar 

1    2    3    4    5    6    7 

       

 

 

5 

 

Keibar memiliki peralatan yang bersih        

  1    2    3    4    5    6    7 

 

6 Fasilitas fisik Keibar tampak menarik 
       

  1    2    3    4    5    6    7 
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7 

Karyawan Keibar memiliki penampilan menarik 

       

  1    2    3    4    5    6    7 

 

8 

 

Keibar memiliki ruang makan yang nyaman        

  1    2    3    4    5    6    7 

 

9 

Ketika Keibar menjanjikan sesuatu kepada 

konsumen pada waktu tertentu keibar akan 

memenuhinya 

       

  1    2    3    4    5    6    7 

 

10 Ketika konsumen menemui masalah Keibar akan 

menunjukan niat untuk menyelesaikannya        

  1    2    3    4    5    6    7 

 

11 Keibar akan memberikan layanan pada saat itu 

juga        

   1    2    3    4    5    6    7  

 

12 Waktu penyajian hidangan sesuai dengan apa yang 

Keibar janjikan         

  1    2    3    4    5    6    7 

 

13 Keibar jarang salah dalam memberikan pelayanan        

  1    2    3    4    5    6    7 

 

14 Karyawan Keibar akan memberitahu lamanya 

waktu penyajian        

  1    2    3    4    5    6    7 

 

15 Karyawan Keibar memberikan  pelayanan yang 

cepat        

  1    2    3    4    5    6    7 

 

16 Karyawan Keibar akan selalu memberikan bantuan 

kepada konsumen        

  1    2    3    4    5    6    7 

 

17 Karyawan Keibar selalu memberikan perhatian 

kepada konsumen        

  1    2    3    4    5    6    7 

 

18 Perilaku karyawan Keibar membuat konsumen 

nyaman        

  1    2    3    4    5    6    7 

 

19 
Konsumen Keibar akan merasa aman dalam 

melakukan transaksi        

  1    2    3    4    5    6    7 
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20 
Karyawan Keibar konsisten memberikan sikap 

yang ramah        

  1    2    3    4    5    6    7 

 

21 
Karyawan Keibar memiliki pengetahuan untuk 

menjawab konsumen        

  1    2    3    4    5    6    7 

 

22 
Keibar  memberikan perhatian secara individu 

kepada konsumen        

  1    2    3    4    5    6    7 

 

23 
Keibar memiliki waktu operasional yang sesuai 

dengan kebutuhan pelanggan        

  1    2    3    4    5    6    7 

 

24 
Karyawan Keibar memberikan perhatian secara 

personal        

  1    2    3    4    5    6    7 

 

25 
Keibar sangat mengedepankan kepentingan 

pelanggannya        

  1    2    3    4    5    6    7 

 

26 
Karyawan Keibar akan mengerti kebutuhan khusus 

masing masing konsumen        

  1    2    3    4    5    6    7 
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27 

Saya puas dengan Keibar dan dengan 

kinerjanya 
       

  1    2    3    4    5    6    7 

 

28 

Jika saya bisa mengulang,saya akan membeli 

produk lain dari Keibar 
       

  1    2    3    4    5    6    7 
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Lampiran 2 Uji Validitas pre test 

Factor Analysis Price Fairness 

 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test

.667

59.622
6

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bart let t's Test  of
Sphericity

Anti-image Matrices

.303 -.224 .058 -.147
-.224 .327 -.129 .052
.058 -.129 .476 -.252

-.147 .052 -.252 .425
.642a -.710 .152 -.410

-.710 .655a -.327 .139
.152 -.327 .692a -.559

-.410 .139 -.559 .689a

Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4

Anti-image Cov ariance

Anti-image Correlation

Q1 Q2 Q3 Q4

Measures of  Sampling Adequacy(MSA)a. 

Communalities

1.000 .755
1.000 .733
1.000 .639
1.000 .695

Q1
Q2
Q3
Q4

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.

 

29 

Pilihan saya untuk membeli produk Keibar 

merupakan pilihan yang bijak 
       

  1    2    3    4    5    6    7 

 

30 

Saya merasa keputusan saya untuk membeli 

produk dari Keibar merupakan keputusan yang 

benar 
       

1    2    3    4    5    6    7 

 

31 

Saya tidak senang dengan apa yang telah saya 

pilih 
       

1    2    3    4    5    6    7 
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Factor AnalysisTangibles 

 

 

 

Total  Variance Explained

2.822 70.548 70.548 2.822 70.548 70.548
.654 16.361 86.909
.361 9.027 95.936
.163 4.064 100.000

Component
1
2
3
4

Total
% of

Variance
Cumulat iv e

% Total
% of

Variance
Cumulat iv e

%

Initial Eigenvalues Extraction Sums of  Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

.869

.856

.799

.834

Q1
Q2
Q3
Q4

1
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 

Rotated Component Matrixa

Only  one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

a. 

KMO and Bartlett's Test

.738

44.064
6

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bart lett 's Test  of
Sphericity

Anti-image Matrices

.522 -.086 -.259 -.095
-.086 .456 -.019 -.265
-.259 -.019 .610 -.068
-.095 -.265 -.068 .430
.771a -.177 -.459 -.200

-.177 .713a -.035 -.598
-.459 -.035 .766a -.133
-.200 -.598 -.133 .715a

Q5
Q6
Q7
Q8
Q5
Q6
Q7
Q8

Anti-image Cov ariance

Anti-image Correlation

Q5 Q6 Q7 Q8

Measures of  Sampling Adequacy(MSA)a. 
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Factor AnalysisReliability 

Communalities

1.000 .680
1.000 .680
1.000 .562
1.000 .722

Q5
Q6
Q7
Q8

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total  Variance Explained

2.644 66.106 66.106 2.644 66.106 66.106
.702 17.549 83.655
.378 9.443 93.098
.276 6.902 100.000

Component
1
2
3
4

Total
% of

Variance
Cumulativ e

% Total
% of

Variance
Cumulativ e

%

Initial Eigenvalues Extraction Sums of  Squared Loadings

Extraction Method:  Principal Component Analysis.

Component Matrixa

.824

.825

.750

.850

Q5
Q6
Q7
Q8

1
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 

Rotated Component Matrixa

Only  one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

a. 
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Component Matrix
a 

 Component 

1 

Q9 .714 

KMO and Bartlett's Test

.654

54.313
6

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bart lett 's Test  of
Sphericity

Anti-image Matrices

.515 -.159 .119 -.250
-.159 .319 -.233 -.004
.119 -.233 .353 -.136

-.250 -.004 -.136 .471
.622a -.391 .280 -.508

-.391 .657a -.695 -.011
.280 -.695 .605a -.335

-.508 -.011 -.335 .737a

Q9
Q10
Q11
Q12
Q9
Q10
Q11
Q12

Anti-image Cov ariance

Anti-image Correlation

Q9 Q10 Q11 Q12

Measures of  Sampling Adequacy(MSA)a. 

Communalities

1.000 .560
1.000 .782
1.000 .676
1.000 .701

Q9
Q10
Q11
Q12

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total  Variance Explained

2.719 67.980 67.980 2.719 67.980 67.980
.725 18.127 86.107
.379 9.471 95.578
.177 4.422 100.000

Component
1
2
3
4

Total
% of

Variance
Cumulat iv e

% Total
% of

Variance
Cumulat iv e

%

Initial Eigenvalues Extraction Sums of  Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analy sis.
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Q10 .856 

Q11 .837 

Q12 .825 

Q13 .692 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
 

 
 
 
 

 
Factor AnalysisResponsiveness 
 

 

 

 

Rotated Component Matrixa

Only  one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

a. 

KMO and Bartlett's Test

.739

69.389
6

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bart let t's Test  of
Sphericity

Anti-image Matrices

.380 .015 -.124 -.206

.015 .301 -.198 -.129
-.124 -.198 .317 .037
-.206 -.129 .037 .383
.764a .045 -.356 -.539
.045 .725a -.641 -.380

-.356 -.641 .720a .106
-.539 -.380 .106 .749a

Q14
Q15
Q16
Q17
Q14
Q15
Q16
Q17

Anti-image Cov ariance

Anti-image Correlation

Q14 Q15 Q16 Q17

Measures of  Sampling Adequacy(MSA)a. 

Communalities

1.000 .747
1.000 .790
1.000 .766
1.000 .732

Q14
Q15
Q16
Q17

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Factor AnalysisAssurance 
 

 

 

Total  Variance Explained

3.036 75.888 75.888 3.036 75.888 75.888
.493 12.323 88.210
.308 7.707 95.917
.163 4.083 100.000

Component
1
2
3
4

Total
% of

Variance
Cumulat iv e

% Total
% of

Variance
Cumulat iv e

%

Initial Eigenvalues Extraction Sums of  Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analy sis.

Component Matrixa

.864

.889

.875

.856

Q14
Q15
Q16
Q17

1
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 

Rotated Component Matrixa

Only  one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

a. 

KMO and Bartlett's Test

.754

61.666
6

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bart lett 's Test  of
Sphericity

Anti-image Matrices

.347 -.154 -.199 .004
-.154 .458 .029 -.190
-.199 .029 .345 -.157
.004 -.190 -.157 .422
.740a -.386 -.577 .010

-.386 .775a .073 -.432
-.577 .073 .727a -.413
.010 -.432 -.413 .780a

Q18
Q19
Q20
Q21
Q18
Q19
Q20
Q21

Anti-image Cov ariance

Anti-image Correlation

Q18 Q19 Q20 Q21

Measures of  Sampling Adequacy(MSA)a. 
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Factor Analysis Emphaty 
 

 

Communalities

1.000 .774
1.000 .691
1.000 .764
1.000 .732

Q18
Q19
Q20
Q21

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total  Variance Explained

2.962 74.053 74.053 2.962 74.053 74.053
.469 11.721 85.774
.377 9.434 95.208
.192 4.792 100.000

Component
1
2
3
4

Total
% of

Variance
Cumulat iv e

% Total
% of

Variance
Cumulat iv e

%

Initial Eigenvalues Extraction Sums of  Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analy sis.

Component Matrixa

.880

.831

.874

.856

Q18
Q19
Q20
Q21

1
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 

Rotated Component Matrixa

Only  one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

a. 

KMO and Bartlett's Test

.669

81.688
10

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bart lett 's Test  of
Sphericity
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Anti-image Matrices

.433 -.030 .155 -.186 -.215
-.030 .284 -.107 -.081 -.144
.155 -.107 .304 -.166 -.089

-.186 -.081 -.166 .286 .134
-.215 -.144 -.089 .134 .419
.576a -.086 .428 -.529 -.505

-.086 .815a -.363 -.284 -.416
.428 -.363 .661a -.564 -.250

-.529 -.284 -.564 .637a .387
-.505 -.416 -.250 .387 .635a

Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

Q22 Q23 Q24 Q25 Q26

Measures of  Sampling Adequacy(MSA)a. 

Communalities

1.000 .501
1.000 .824
1.000 .654
1.000 .705
1.000 .563

Q22
Q23
Q24
Q25
Q26

Initial Extraction

Extraction Method:  Principal Component Analysis.

Total  Variance Explained

3.247 64.937 64.937 3.247 64.937 64.937
.850 17.003 81.941
.550 10.990 92.931
.209 4.170 97.101
.145 2.899 100.000

Component
1
2
3
4
5

Total
% of

Variance
Cumulat iv e

% Total
% of

Variance
Cumulat iv e

%

Initial Eigenvalues Extraction Sums of  Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analy sis.

Component Matrixa

.708

.908

.809

.840

.750

Q22
Q23
Q24
Q25
Q26

1
Component

Extraction Method:  Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 

Rotated Component Matrixa

Only  one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

a. 
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Factor AnalysisKepuasanKonsumen 

 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test

.693

104.121
10

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bart let t's Test  of
Sphericity

Anti-image Matrices

.284 -.026 -.161 .098 -.151
-.026 .279 -.139 -.100 .001
-.161 -.139 .306 -.046 .082
.098 -.100 -.046 .224 -.154

-.151 .001 .082 -.154 .205
.656a -.091 -.546 .390 -.626

-.091 .828a -.474 -.401 .002
-.546 -.474 .701a -.175 .329
.390 -.401 -.175 .666a -.719

-.626 .002 .329 -.719 .632a

Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
Q27
Q28
Q29
Q30
Q31

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

Q27 Q28 Q29 Q30 Q31

Measures of  Sampling Adequacy(MSA)a. 

Communalities

1.000 .692
1.000 .789
1.000 .659
1.000 .715
1.000 .725

Q27
Q28
Q29
Q30
Q31

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total  Variance Explained

3.580 71.598 71.598 3.580 71.598 71.598
.690 13.809 85.407
.452 9.040 94.447
.180 3.595 98.042
.098 1.958 100.000

Component
1
2
3
4
5

Total
% of

Variance
Cumulat iv e

% Total
% of

Variance
Cumulat iv e

%

Initial Eigenvalues Extraction Sums of  Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analy sis.
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Reliability Statistics

.860 4

Cronbach's
Alpha N of  Items

 

 
 

Lampiran 3 

Uji Reliabilitas pre test 

ReliabilityPrice Fairness 

 

 

 
 
  

Component Matrixa

.832

.888

.812

.845

.852

Q27
Q28
Q29
Q30
Q31

1
Component

Extraction Method:  Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 

Rotated Component Matrixa

Only  one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

a. 

Scale Statistics

20.03 16.861 4.106 4
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Item-Total Statistics

15.20 9.338 .744 .806
14.90 10.093 .729 .813
14.97 10.516 .654 .843
15.03 9.757 .701 .824

Q1
Q2
Q3
Q4

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Reliability Statistics

.827 4

Cronbach's
Alpha N of  Items

ReliabilityTangibles 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scale Statistics

16.80 13.752 3.708 4
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Item-Total Statistics

12.23 8.392 .677 .772
12.87 8.257 .666 .775
12.30 8.355 .573 .819
13.00 7.724 .701 .758

Q5
Q6
Q7
Q8

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Reliability Statistics

.835 5

Cronbach's
Alpha N of  Items

Reliability Reliability 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scale Statistics

25.43 15.220 3.901 5
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Item-Total Statistics

20.00 9.310 .569 .834
20.60 10.317 .737 .779
20.57 10.254 .681 .791
20.23 9.564 .721 .777
20.33 11.264 .534 .828

Q9
Q10
Q11
Q12
Q13

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Reliability Statistics

.893 4

Cronbach's
Alpha N of  Items

 
ReliabilityResponsiveness 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scale Statistics

18.87 15.568 3.946 4
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Item-Total Statistics

14.03 8.723 .757 .866
14.23 9.289 .791 .853
14.27 8.892 .768 .861
14.07 9.375 .744 .869

Q14
Q15
Q16
Q17

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Reliability Statistics

.878 4

Cronbach's
Alpha N of  Items

 
ReliabilityAssurance 

 

 

 
 
  

Scale Statistics

19.77 15.840 3.980 4
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Item-Total Statistics

14.43 8.530 .769 .832
15.07 10.754 .708 .863
14.77 9.151 .777 .828
15.03 8.654 .732 .849

Q18
Q19
Q20
Q21

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Reliability Statistics

.863 5

Cronbach's
Alpha N of  Items

ReliabilityEmphaty 

 

 

 
 
  

Scale Statistics

22.97 20.999 4.582 5
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Item-Total Statistics

18.23 15.151 .582 .859
18.57 12.047 .827 .795
18.30 14.769 .686 .836
18.20 13.131 .719 .826
18.57 14.392 .620 .851

Q22
Q23
Q24
Q25
Q26

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Reliability Statistics

.897 5

Cronbach's
Alpha N of  Items

Reliability Kepuasan Konsumen 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 Uji Validitas  

Scale Statistics

22.33 24.575 4.957 5
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Item-Total Statistics

18.10 15.955 .729 .878
17.53 16.947 .809 .865
18.00 17.310 .695 .885
17.93 15.237 .751 .874
17.77 15.220 .774 .868

Q27
Q28
Q29
Q30
Q31

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Validitas Full Test Price fairness 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .818 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 259.014 

Df 6 

Sig. .000 

 

Factor Loading 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

Q1 .818 

Q2 .867 

Q3 .792 

Q4 .851 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Validitas Full Test Tangible 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .795 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 273.917 

Df 6 

Sig. .000 
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Faktor Loading  

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

Q5 .824 

Q6 .880 

Q7 .805 

Q8 .833 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

 

Validitas Full Test Responsiveness 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .799 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 233.488 

Df 10 

Sig. .000 
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Faktor Loading 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

Q9 .731 

Q10 .783 

Q11 .738 

Q12 .828 

Q13 .674 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

 

Validitas Full Test Assurance 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .753 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 182.437 

Df 6 

Sig. .000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Loading 

 

Component Matrix
a 
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 Component 

1 

Q14 .772 

Q15 .821 

Q16 .729 

Q17 .815 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

Validitas Full Test Emphaty 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .704 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 121.754 

Df 6 

Sig. .000 
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Factor Loading 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

Q18 .834 

Q19 .726 

Q20 .582 

Q21 .770 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

Validitas Full Test Emphaty 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .717 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 203.893 

Df 10 

Sig. .000 
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Factor Loading  

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

Q22 .704 

Q23 .632 

Q24 .871 

Q25 .712 

Q26 .631 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

Validitas Full Test Kepuasan konsumen 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .846 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 303.207 

Df 10 

Sig. .000 

 

 

Factor Loading 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

Q27 .808 

Q28 .810 

Q29 .808 

Q30 .759 

Q31 .778 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 5 Uji Reliabilitas  

Realibilitas Full Test 

 

Realibilitas Full Test Price Fairness 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.851 .852 4 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q1 13.67 13.651 .671 .461 .820 

Q2 13.68 13.661 .743 .555 .790 

Q3 13.71 14.415 .637 .416 .834 

Q4 13.64 13.622 .718 .523 .800 

 

 

Realibilitas Full Test Tangible 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.855 .856 4 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q5 13.77 13.981 .684 .475 .821 
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Q6 13.74 14.141 .765 .597 .788 

Q7 13.76 14.715 .652 .471 .834 

Q8 13.77 14.011 .693 .510 .817 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realibilitas Full Test Reliability 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.806 .807 5 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q9 18.10 18.958 .571 .342 .774 

Q10 18.13 18.256 .623 .442 .758 

Q11 18.37 19.106 .573 .359 .773 

Q12 18.10 18.431 .689 .511 .739 

Q13 18.11 19.475 .506 .272 .794 

 

 

Realibilitas Full Test Responsiveness 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.792 .792 4 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q14 13.50 13.381 .586 .350 .749 

Q15 13.54 11.743 .651 .459 .715 

Q16 13.57 13.506 .533 .301 .773 

Q17 13.71 11.883 .641 .456 .720 

 

 

Realibilitas Full Test Assurance 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.713 .708 4 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q18 13.00 9.481 .630 .412 .562 

Q19 12.95 11.582 .491 .243 .657 

Q20 12.83 13.050 .356 .149 .727 

Q21 13.30 10.291 .534 .347 .629 

 

 

Realibilitas Full Test Emphaty 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.751 .755 5 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q22 17.41 15.452 .513 .330 .708 

Q23 17.10 16.075 .436 .245 .737 

Q24 17.23 14.553 .727 .559 .632 

Q25 17.21 16.035 .508 .391 .710 

Q26 17.12 16.615 .426 .274 .739 

 

 

Realibilitas Full Test Kepuasan Konsumen 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.851 .852 5 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q27 17.32 23.298 .686 .491 .814 

Q28 17.29 23.792 .684 .479 .815 

Q29 17.81 21.508 .683 .487 .817 

Q30 17.37 24.418 .620 .397 .831 

Q31 17.72 23.906 .645 .440 .825 

 

 
 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., Muhamad Adharihsan Rachman, Ma.-IBS, 2015



Lampiran 6 Hasli Analisis Regresi  

Regression 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Variables Entered/Removedb

Emphaty  , Tangibles, Price Fairness,
Reliability , Assurance,
Responsiveness

a . Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable:  Kepuasan Konsumenb. 

Model Summaryb

.827a .683 .670 .68138
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std.  Error of
the Estimate

Predictors:  (Constant), Emphaty , Tangibles, Price
Fairness, Reliability , Assurance, Responsiveness

a. 

Dependent Variable: Kepuasan Konsumenb. 

ANOVAb

148.273 6 24.712 53.227 .000a

68.714 148 .464
216.987 154

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), Emphaty , Tangibles, Price Fairness, Reliability , Assurance,
Responsiv eness

a. 

Dependent Variable: Kepuasan Konsumenb. 

Coefficientsa

-.392 .294 -1.333 .184
.148 .061 .151 2.434 .016
.120 .057 .124 2.107 .037
.060 .086 .053 .694 .489
.311 .085 .300 3.654 .000
.371 .082 .332 4.523 .000
.059 .086 .048 .683 .495

(Constant)
Price Fairness
Tangibles
Reliability
Responsiv eness
Assurance
Emphaty

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Kepuasan Konsumena. 
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Lampiran 7  

Uji Asumsi Klasik 

 

1.  Uji Multikolinieritas 

 
2.  Uji Normalitas 

 

 

 

Coefficientsa

.558 1.794

.618 1.618

.362 2.761

.317 3.153

.397 2.516

.442 2.260

Price Fairness
Tangibles
Reliability
Responsiveness
Assurance
Emphaty

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity
Stat istics

Dependent Variable: Kepuasan Konsumena. 
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3.  Uji Heterokedastisitas/Homoskedastisitas 

 
 

 

                                                      

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

155
.0000000

.66797751
.086
.048

-.086
1.072
.200

N
Mean
Std.  Dev iation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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