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Abstract 
The main focus of this study is to analyze the direct effect of Service Quality 

through five dimensions, which are Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, 
and Emphaty and also the indirect effect of Service Quality through Perceived Value on 
Customer Satisfaction Sushi Tei Japannese Restaurant at Pondok Indah Mall Jakarta. 
This research is based on research model which was developed by Uddin and Akhter 
(2012) which investigated Customer Satisfaction in Mobile Phone Services in 
Bangladesh. The main focus variable of this research are Service Quality, Perceived 
Value, and Customer Satisfaction. 

The respondent of this research are the Customer of Sushi Tei Japannese 
Restaurant at Pondok Indah Mall Jakarta who have been bought and also consume the 
product at least twice. An online quetionnaire was used to collect data. The data 
collection are analyzed by Path Analysis . The result of this analysis showed that there 
are positive effect on direct effect of Sevice Quality to Customer satisfaction and 
indirect effect of Service Quality to Customer Satisfaction through Perceived Value.  

Keywords: Service Quality, Perceived Value, Customer Satisfaction.  

 

PENDAHULUAN 

Dalam upaya memenuhi kepuasan pelanggan, perusahaan dituntut untuk teliti 

dalam mengetahui pergeseran kebutuhan dan keinginan pelanggan yang hampir 

setiap saat berubah. Beragamnya kebutuhan dan keinginan pelanggan saat ini, 

menjadikan dunia bisnis ikut berkembang. 

Setiap perusahaan harus mampu mengantisipasi segala macam bentuk 

kemungkinan yang bisa terjadi di masa mendatang agar perusahaan tetap tumbuh dan 

terus berkembang. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam meraih pangsa pasar 

adalah melalui pemberian produk atau jasa yang berkualitas, dengan hal ini 

perusahaan dapat berfokus dalam penciptaan kepuasan pelanggan. Karena dengan 

memperhatikan kepuasan pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan profit melalui 
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konsumennya. Hal ini semakin disadari bahwa pelayanan dan kepuasan pelanggan 

merupakan hal yang sangat penting agar bisnis bisa bertahan dan menang dalam 

persaingan. 

Persaingan bisnis yang semakin ketat turut dipengaruhi oleh globalisasi. Teknologi 

menjadi salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mengembangkan pangsa pasar 

sehingga hal ini menuntut perkembangan teknologi yang semakin lama semakin 

canggih. 

Setiap tahun, pertumbuhan penduduk di Jakarta terus mengalami peningkatan. 

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk masyarakat DKI Jakarta pada tahun 

2000 sebesar 8.389.443 jiwa mengalami peningkatan pada tahun  2010 menjadi 

9.607.787 jiwa. Peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk yang terjadi di DKI 

Jakarta akan mengakibatkan peningkatan jumlah konsumsi terutama makanan. 

Peningkatan jumlah konsumsi makanan di DKI Jakarta, dimanfaatkan oleh para pelaku 

bisnis untuk mendirikan usaha penyedia makanan, salah satunya dalam bentuk 

restoran. Berikut jumlah perkembangan usaha restoran/rumah makan di DKI Jakarta 

tahun 2007-2011 

 

Gambar 1. Gambar Perkembangan Usaha Restoran di DKI Jakarta 

Sumber: www.budpar.go.id 

Restoran cepat saji, restoran rumahan, sampai restoran kuliner mancanegara 

semakin banyak berdiri di kota Jakarta. Salah satunya adalah restoran Jepang Sushi 

Tei yang sudah tidak asing lagi kita jumpai. Pemilik asli dari restoran Jepang Sushi Tei 

ini adalah nelayan asal Jepang. Awalnya Sushi Tei dibuka menggunakan gerobak-

gerobak, kemudian berkembang menjadi depot-depot kecil di pinggiran jalan 

Singapore, dan akhirnya menjadi restoran besar yang di kembangkan ke negara-

negara lain melalui franchise.  
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Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) 

dan tidak menghasilkan kepemilikan (Tjiptono dalam Sunyoto, 2012). Sebagai contoh, 

bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh restoran Jepang Sushi Tei dilakukan ketika 

pelanggan mulai memasuki restoran, para karyawan Sushi Tei akan menjamu 

pelanggan yang baru masuk dengan sapaan yang khas dalam bahasa Jepang 

“Irassaimase” yang artinya selamat datang. Hal ini dilakukan agar pelanggan merasa 

diperlakukan secara ramah. Sapaan ini juga dilakukan untuk menunjukkan kekhasan 

negara Jepang pada restoran Sushi Tei. Selain itu pelayanan kebutuhan konsumen 

dengan kualitas yang baik, seperti produk sushi yang bervariasi dan minuman ocha 

secara gratis yang dapat diisi ulang dan kompetensi karyawan yang cepat dan tanggap 

dalam melayani konsumen dinilai dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga 

konsumen akan datang kembali. 

Jika kinerja sesuai dengan harapan, pelanggan puas, begitu juga sebaliknya 

(Kotler dan Keller, 2006: 31). Service quality merupakan faktor yang mempengaruhi 

customer satisfaction (Cronin dan Taylor, 1992 dalam Uddin dan Akhter, 2012). 

Menurut Hutchinson et. al (2009) dalam Uddin dan Akhter (2012) kepuasan pelanggan 

dipengaruhi oleh service quality, ketika konsumen mendapatkan service quality  sesuai 

yang diharapkannya maka konsumen akan merasa puas.  

Di antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan, perceived 

value  adalah salah satu faktor terpenting (Chen dan Chen, 2010 dalam Uddin dan 

Akhter, 2012).  Perceived value berperan sebagai variabel intervening antara service 

quality dan customer satisfaction (Chen dan Tsai, 2008 dalam Uddin dan Akhter, 

2012). 

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh langsung kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan dan 

untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tidak langsung kualitas layanan 

terhadap kepuasan pelanggan melalui Perceived Value dalam pelayanan restoran 

Jepang Sushi Tei. 

LANDASAN TEORI 

Pelayanan sering disebut sebagai jasa yang diberikan oleh perusahaan. Jasa 

adalah intangible (seperti kenyamanan, hiburan, kecepatan, kesenangan, dan 

kesehatan) dan perishable (jasa tidak mungkin disimpan sebagai persediaan yang siap 
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dijual atau dikonsumsi pada saat diperlukan) (Sunyoto, 2012: 232). Kualitas 

merupakan suatu ukuran untuk menilai bahwa suatu barang atau jasa telah 

mempunyai nilai guna seperti yang dikehendaki atau dengan kata lain suatu barang 

atau jasa dianggap telah memiliki kualitas apabila berfungsi atau mempunyai nilai guna 

seperti yang diinginkan (Sunyoto, 2012: 236). Kualitas pelayanan (service quality) 

adalah suatu penyajian produk atau jasa sesuai ukuran yang berlaku di tempat produk 

tersebut diadakan dan penyampaiannya setidaknya sama dengan yang diinginkan dan 

diharapkan oleh konsumen (Tjiptono dalam Sunyoto, 2012: 236). Lima dimensi pokok 

Kualitas Layanan, antara lain : (Tjiptono dan Chandra, 2011: 198) 1) Tangibles (bukti 

langsung), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. 2) 

Reliability (keandalan), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan 

dengan segera, akurat, dan memuaskan. 3) Responsiveness (daya tangkap), yaitu 

keinginan para staf dan karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan 

pelayanan dengan tanggap. 4) Assurance (jaminan), yaitu pengetahuan, kemampuan, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimilki para staf, bebas dari bahya, risiko 

atau keragu-raguan. 5) Empati, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

 

Perceived value adalah selisih antara evaluasi calon pelanggan atas semua 

manfaat serta semua biaya tawaran tertentu dan alternatif-alternatif lain yang 

dipikirkan. Total customer value  adalah nilai moneter yang dipikirkan atas sekumpulan 

manfaat ekonomis, fungsional, dan psikologis yang diharapkan oleh pelanggan atas 

tawaran pasar tertentu. Total customer cost  adalah sekumpulan biaya yang harus 

dikeluarkan pelanggan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan 

membuang tawaran pasar tertentu, termasuk biaya moneter, waktu, energi, dan psikis 

(Kotler dan Keller, 2006: 173). 

Secara umum, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja 

(atau hasil) yang diharapkan. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas. Jika 

kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang (Kotler dan Keller, 2006: 

177). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang mempunyai tujuan 

untuk menggambarkan karakteristik pasar, potensi pasar, perilaku pembelian, serta 
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menentukan sejauh mana sejumlah variabel pemasaran berkaitan, dan sebagainya 

(Malhotra, 2007: 93). Tipe penelitian deskriptif ditandai dengan pernyataan yang jelas 

mengenai masalah, hipotesis yang spesifik, dan detil informasi yang diperlukan. 

Penelitian deskriptif dibuat terstruktur dan formal. Penelitian deskriptif menggunakan 

jumlah sampel besar dan representatif. Data deskriptif dikumpulkan melalui daftar 

pertanyaan dalam survei, wawancara, atau observasi (Sunyoto, 2012: 8-9). 

Pengertian populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek (satuan atau individu) 

yang karakteristiknya hendak diduga. Satuan atau individu disebut unit analisis, bisa 

berupa orang, rumah tangga, dan sebagainya. Sedangkan sampel adalah sebagian 

dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti, dan dianggap bisa mewakili 

keseluruhan populasi (Sunyoto, 2012: 47). Populasi yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah konsumen restoran Jepang Sushi Tei di Pondok Indah Mall Jakarta dan 

sampelnya adalah pelajar/mahasiswa wiraswasta, dan karyawan.  

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan secara single cross-sectional, yaitu 

suatu sampel responden diambil dari populasi sasaran dan informasi diperoleh dari 

sampel tersebut hanya satu kali (Malhotra, 2007: 95). 

Berdasarkan teori Haier (1995), penentuan jumlah sampel dihitung dari hasil 

jumlah indikator dikali 5. Dalam penelitian ini, terdapat 22 indikator, maka jumlah 

sampel yang harus dipenuhi sebesar 22 x 5 = 110 sampel. Hasil penyebaran kuesioner 

terkumpul 120 responden, 3 responden diantaranya rusak dan tidak dapat digunakan 

dalam perhitungan sehingga jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini 

sebesar 117 responden. 

Penelitian ini menggunakan non probability sampling, yaitu teknik sampling yang tidak 

menggunakan prosedur pemilihan peluang melainkan mengandalkan judgement 

pribadi peneliti (Malhotra, 2007: 371). Sesuai dengan karakteristik sampel tertentu 

yang dibutuhkan maka teknik pengambilan sampel nonprobabilitas yang dipilih adalah 

teknik purposive. Teknik purposive terjadi ketika peneliti memilih sampel didasarkan 

pada beberapa kriteria. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah pelajar/mahasiswa, 

wiraswasta, dan karyawan yang pernah makan di  Sushi Tei Pondok Indah Mall 

Jakarta minimal sebanyak dua kali selama tiga bulan terakhir.  

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang sedang diteliti 

(Sarwono, 2006: 65). Menurut Nasution dalam Sarwono, 2006: 65, definisi hipotesis 
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adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang 

kita amati dalam usaha untuk memahaminya.  

Hipotesis digunakan sebagai pegangan atau arahan peneliti. Menurut Nasution 

dalam Sarwono, 2006: 65 terdapat fungsi hipotesis, yaitu 1) untuk menguji kebenaran 

suatu teori, 2) memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori, dan 3) 

memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. 

Untuk itu, peneliti merumuskan hipotesis yang akan digunakan dalam penelitan ini, 

antara lain: 

Ho1 : Diduga kualitas layanan tidak memiliki pengaruh secara langsung  terhadap 

kepuasan pelanggan. 

Ha1 : Diduga kualitas layanan memiliki pengaruh secara langsung terhadap kepuasan 

pelanggan. 

Ho2,3  : Diduga kualitas layanan tidak memiliki pengaruh secara tidak langsung 

terhadap kepuasan pelanggan melalui perceived value. 

Ha2,3 : Diduga kualitas layanan memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap 

kepuasan pelanggan melalui perceived value.  

 

Gambar 2. Gambar Rerangka Penelitian Sumber: diadaptasi dari Uddin dan Akhter, 2012

OPERATIONAL VARIABEL 

Variabel Definisi Dimensi Alat Ukur Skala 

KUALITAS 
LAYANAN 
(KL) 

Kualitas layanan  
adalah suatu 
penyajian produk 
atau jasa sesuai 
ukuran yang berlaku 
di tempat produk 

Tangible 

(bukti langsung), 
meliputi fasilitas 
fisik, perlengkapan, 
pegawai, dan 

KLT1: Fasilitas fisik 
restoran Jepang 
Sushi Tei terjaga 
kebersihannya. 

KLT2:  Pramuniaga 

Semantik 
Differential 

Skala 1-7 

Skala 
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tersebut diadakan 
dan 
penyampaiannya 
setidaknya sama 
dengan yang 
diinginkan dan 
diharapkan oleh 
konsumen (Sunyoto, 
2012). 

 

 

sarana komunikasi. 
(Tjiptono dalam 
Sunyoto, 2012) 

 

di restoran Jepang 
Sushi Tei memiliki 
penampilan yang 
rapi. 

KLT3: Restoran 
Jepang Sushi Tei 
memiliki sarana fisik 
yang modern. 

(Aryani dan Rosinta, 
2010) 

1: Sangat 
Tidak 
Setuju 

7: Sangat 
Setuju 

Reliability 

(keandalan), yaitu 
kemampuan 
memberikan 
pelayanan yang 
dijanjikan dengan 
segera, akurat, dan 
memuaskan. 
(Tjiptono dalam 
Sunyoto, 2012) 

KLR1: Restoran 
Jepang Sushi Tei 
menyediakan jasa 
pelayanan yang baik 
dari awal hingga 
akhir. 

KLR2: Catatan 
administrasi 
dilakukan secara 
akurat (misal, struk 
pembelian). 

KLR3: Pelayanan 
restoran jepang 
Sushi Tei sesuai 
dengan yang 
dijanjikan. (Aryani 
dan Rosinta, 2010) 

 

  

Responsiveness 
(daya tangkap), 
yaitu keinginan 
para staf dan 
karyawan untuk 
membantu para 
pelanggan dan 
memberikan 
pelayanan dengan 
tanggap. (Tjiptono 
dalam Sunyoto, 
2012) 

 

KLRS1: Pramuniaga 
restoran Jepang 
Sushi Tei 
memberikan layanan 
yang cepat. 
 
KLRS2: Pramuniaga 
restoran Jepang 
Sushi Tei membantu 
kesulitan pelanggan 
dengan cepat. 
 
KLRS3: Pramuniaga 
restoran Jepang 
Sushi Tei dapat 
menanggapi  
permintaan 
konsumen dengan 
cepat.  
(Aryani dan Rosinta, 
2010) 
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Assurance 
(jaminan), yaitu 
pengetahuan, 
kemampuan, 
kesopanan, dan 
sifat dapat 
dipercaya yang 
dimilki para staf, 
bebas dari bahya, 
risiko atau keragu-
raguan. (Tjiptono 
dalam Sunyoto, 
2012) 

KLA1: Reputasi 
restoran Jepang 
Sushi Tei terjamin. 
 
KLA2: Pramuniaga 
restoran Jepang 
Sushi Tei 
berkompeten dalam 
bidang pelayanan 
yang diberikan. 
 
KLA3: Pramuniaga 
restoran Jepang 
Sushi Tei ramah 
dalam memberikan 
layanan. 
(Aryani dan Rosinta, 
2010) 
 

 

  
Emphaty 

kemudahan dalam 
melakukan 
hubungan, 
komunikasi yang 
baik, perhatian 
pribadi, dan 
memahami 
kebutuhan para 
pelanggan. 
(Tjiptono dalam 
Sunyoto, 2012) 

 

KLE1: Pramuniaga 
restoran Jepang 
Sushi Tei 
memperhatikan 
kebutuhan 
pelanggan dengan 
sungguh-sungguh. 

 

KLE2: Restoran 
Jepang Sushi Tei 
cepat dalam 
menanggapi 
komplain pelanggan. 
(Aryani dan Rosinta, 
2010) 

 

PERCEIVED 
VALUE 

(PV) 

Perceived Value 
adalah Perbedaan 
antara evaluasi 
perspektif pelanggan 
tentang semua 
manfaat dan biaya 
yang ditawarkan 
serta alternatif  yang 
dirasakan (Kotler 
dan Keller, 2006). 

 PV1: Harga 
kompetitif 

PV2:Manfaat yang 
diperoleh sesuai 
dengan besaran 
harga yang 
dibayarkan 

PV3: Saya bangga 
makan di restoran 
Jepang Sushi Tei 

(Zeithaml (1988)  
dalam Senoaji 

Semantik 
Differential 

Skala 1-7 

1:  Sangat 
Tidak 
Setuju 

7:  Sangat 
Setuju 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Analisis Variabel Intervening: Hasil output SPSS menghasilkan nilai 

standardized beta Kualitas Layanan pada persamaan pertama sebesar 0.728 dan 

(2008).  

KEPUASAN 
PELANGGAN 
(KP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepuasan 
pelanggan adalah 
perasaan senang 
atau kecewa 
seseorang yang 
muncul setelah 
membandingkan 
kinerja (hasil) produk 
yang dipikirkan 
terhadap kinerja 
(atau hasil) yang 
diharapkan (Kotler 
dan Keller, 2006) 

 

 KP1: Restoran 
Jepang Sushi Tei 
memenuhi semua 
yang saya harapkan 
dibanding restoran 
Jepang sushi 
lainnya. 

KP2: Saya puas 
dengan produk 
restoran Jepang 
Sushi Tei. 

KP3: Pramuniaga 
selalu cepat tanggap 
ketika saya 
mengalami masalah 
dengan pembelian 
saya. 

KP4: Restoran 
Jepang Sushi Tei 
memberikan 
pengalaman yang 
baik bagi saya. 

KP5: Harga produk 
restoran Jepang 
Sushi Tei sesuai 
dengan kualitas 
yang saya dapatkan. 

(Wilkie, 1994 dalam 
Nugroho, 2011) 

Semantik 
Differential 

Skala 1-7 

1:  Sangat 
Tidak 
Setuju 

7:  Sangat 
Setuju 
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signifikan pada 0.000 yang berarti Kualitas Layanan mempengaruhi Kepuasan 

Pelanggan. Nilai koefisien standardized beta 0.728 merupakan nilai p1. 

Hasil output SPSS pada persamaan regresi kedua memberikan nilai standardized 

beta Kualitas Layanan sebesar 0.602 dan Perceived Value sebesar 0.764. Tingkat 

signifikansi Kualitas Layanan dan Perceived Value sebesar 0.000.  

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa Kualitas Layanan dapat berpengaruh 

langsung ke Kepuasan Pelanggan dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu 

dari Kualitas Layanan ke Perceived Value (sebagai variabel intervening) lalu ke 

Kepuasan Pelanggan. Besarnya pengaruh langsung sebesar 0.728 sedangkan 

besarnya pengaruh tidak langsung dapat dilakukan melalui perhitungan perkalian 

koefisien tidak langsungnya, yaitu (0.602 x 0.764) = 0.459928. Sehingga besarnya total 

pengaruh Kualitas Layanan ke Kepuasan Pelanggan melalui Perceived Value sebesar 

[0.728 + (0.602 x 0.764)] =  1.187928. 

Pengaruh Langsung: Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan 

secara langsung (X1 Y2 = 0.728). Pengaruh langsung Kualitas Layanan terhadap 

Kepuasan Pelanggan dijelaskan dalam persamaan struktural 1. Berdasarkan hasil uji 

hipotesis yang telah dilakukan untuk persamaan struktural 1, variabel Kualitas Layanan 

berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan, sehingga koefisien jalur ini dapat 

digunakan untuk melihat pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan. 

Pengaruh variabel Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan yaitu sebesar 

0.728 atau 72.8%. Artinya tinggi rendahnya tingkat Kepuasan Pelanggan dipengaruhi 

oleh Kualitas Layanan sebesar 72.8% dan sisanya 27.2% dipengaruhi oleh variabel 

lain di luar model ini. 

Pengaruh Tidak Langsung: Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan 

Pelanggan melalui Perceived Value (X1 Y1 Y2 = 0.602 x 0.764 = 0.459928). 

Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan melalui Perceived Value 

merupakan penjelasan dari persamaan struktural 2. Berdasarkan hasil uji hipotesis 

yang telah dilakukan variabel Kualitas Layanan berpengaruh terhadap Perceived Value  

dan Perceived Value berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan. Sehingga koefisien 

jalur ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan 

Pelanggan melalui Perceived Value.  
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Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan melalui Perceived 

Value adalah sebesar 0.459 atau 45.9%. Artinya tinggi rendahnya tingkat Kepuasan 

Pelanggan dipengaruhi oleh Kualitas Layanan melalui Perceived Value sebesar 

46.9%.  

Besarnya pengaruh tidak langsung ini tidak sebesar pengaruh langsung variabel 

Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa besarnya pengaruh variabel-variabel tersebut secara langsung akan 

berdampak lebih besar dibandingkan adanya perantara. 

Pengaruh Total: Pengaruh total yang dimaksud adalah penjumlahan antara 

pengaruh langsung dan tidak langsung. Dengan demikian, pengaruh total 

menggambarkan hasil penggabungan pengaruh langsung dan tidak langsung. 

Besarnya total pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan melalui 

Perceived Value sebesar [0.728 + (0.602 x 0.764)] =  1.187928. 

 

 

 

 

 

                            

         0.602   0.764 

 

 

0.728 

e1 =  = 0.799

e2 =  = 0.416 

e1	  

e2	  Kualitas 
Layanan 

Kepuasan 
Pelangga

nn 

Perceived 
Value 
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Standar error dari koefisien indirect effects (Sp2p3) Sp2p3 = 

 = 

 = 

 =  = 0.08129206 

Nilai t statistik pengaruh mediasi/ intervening dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

t =  =  =  = 5.6577 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa  nilai t hitung lebih besar 

daripada t tabel (t tabel sebesar: 1.9808), maka dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh mediasi/intervening. 

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 1) Terdapat hubungan langsung antara Kualitas Layanan 

terhadap Kepuasan Pelanggan dan terdapat pula hubungan tidak langsung antara 

Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan melalui Perceived Value. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara Kualitas Layanan 

terhadap Kepuasan Pelanggan. 2) Hubungan langsung Kualitas Layanan terhadap 

Kepuasan Pelanggan lebih besar dibandingkan dengan hubungan tidak langsung 

antara Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan melalui Perceived Value. 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan 

saran-saran kepada restoran Jepang Sushi Tei Pondok Indah Mall Jakarta untuk 

menetapkan strategi pemasaran yang melibatkan Kualitas Layanan untuk 

meningkatkan dan mempertahankan Kepuasan Pelanggan, yaitu: 1) Kualitas Layanan 

yang dimiliki oleh restoran Jepang Sushi Tei dinilai cukup baik oleh para pelanggan 

dilihat dari hasil perhitungan indikator setiap dimensi Kualitas Layanan menghasilkan 

nilai yang valid. Hal ini menunjukkan bahwa Sushi Tei mampu memposisiskan dirinya 

sebagai pilihan pertama restoran Jepang sushi bagi masyarakat Jakarta. Untuk itu, 

Sushi Tei disarankan supaya terus meningkatkan dan mempertahankan Kualitas 
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Layanan yang sudah dimilikinya agar Kepuasan Pelanggan dapat selalu diciptakan. 2) 

Penelitian ini berfokus dalam pembahasan hubungan langsung antara Kualitas 

Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan dan hubungan tidak langsung antara Kualitas 

Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan melalui Perceived Value. Dimensi yang 

digunakan untuk mengukur variabel Kualitas Layanan dalam penelitian ini 

menggunakan teori Parasuraman et al. yang terdiri dari Tangibles, Reliability, 

Responsiveness, Assurance, dan Emphaty.  Selain kelima dimensi tersebut, Kualitas 

Layanan juga dapat diukur menggunakan dimensi-dimensi lain dari banyak peneliti 

lainnya. Maka dari itu, disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti hal-hal 

yang masih kurang atau belum diteliti oleh peneliti sekarang. 3) Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

Perceived Value dan Kepuasan Pelanggan, seperti Brand Name, Brand Image, 

Customer Knowledge, Design/Packaging, Celebrity Endorsement, Price, Product, 

Promotion, dan lain-lain. Maka dari itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat 

mengidentifikasinya. 
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