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MOTTO 
	  

Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah  

Sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, 

 sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang  

sabar. 

(Al- Baqarah: 153) 

 

To be a star, you must shine  

your own light, follow your own path, and 

don’t worry about the darkness, for  

that is when the stars shine brightest 

Unknown 
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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.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

	  

1.1 Latar Belakang 
 
Tujuan perusahaan pada umumnya ialah untuk memuaskan kebutuhan konsumen 

dengan nilai-nilai tertentu. 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. Sehingga hal ini menyebabkan 

setiap perusahaan saling berlomba untuk mendapatkan pangsa pasar. Perusahaan 

dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan jaman dan selalu berusaha untuk 

memperbaiki bisnisnya.  

 

Setiap perusahaan harus mampu mengantisipasi segala macam bentuk 

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

terus berkembang. Sehingga perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lain 

yang bergerak di bidang yang sama. Dengan kemampuan memprediksi keadaan di 

masa mendatang, perusahaan diharapkan dapat bertahan dan memperoleh kemajuan 

yang pesat. 

 

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. Ketika ruang dan waktu bukan menjadi masalah untuk 

menghubungkan seluruh bagian dunia. Pergeseran teknologi yang begitu cepat, 

menuntut setiap orang untuk bekerja secara efektif dan efisien, termasuk salah 

satunya adalah para pelaku bisnis.  

 

Kemajuan teknologi yang setiap saat dirasakan manfaatnya dalam mengatasi 

masalah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas, juga mempengaruhi 

pergeseran gaya hidup yang kini kian dirasakan oleh masyarakat, khususnya 

masyarakat di kota besar seperti Jakarta. 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 
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Gambar 1. 1 Gambar Perkembangan Usaha Restoran di DKI Jakarta 

Sumber: www.budpar.go.id 

 

Keterbatasan waktu yang dihadapi oleh setiap orang dalam menjalankan 

aktivitasnya, menjadikan alasan bagi para pelaku bisnis kreatif untuk memudahkan 

mereka memenuhi kebutuhannya tanpa harus membuang waktu dan menghadapi 

macet yang luar biasa di kota besar seperti Jakarta. Ketika gaya hidup masyarakat 

semakin praktis, para pelaku bisnis khususnya bidang kuliner hadir meramaikan pasar 

jajanan yang senantiasa kita jumpai di setiap titik kota jakarta. Bisnis kuliner yang 

sering kita jumpai terdiri dari kuliner dalam negeri sampai kuliner mancanegara. 

Salah satu kuliner mancanegara yang digemari oleh masyarakat adalah masakan 

Jepang. 

 

Budaya Jepang mulai memasuki Indonesia ketika Jepang menjajah Indonesia. 

Mulai saat itu, budaya kuliner dan cara makan orang Jepang mulai diadopsi oleh 

masyarakat Indonesia. Budaya kuliner Jepang dapat diterima oleh masyarakat 

Indonesia, khususnya untuk kuliner jenis sushi. Restoran sushi pertama dibuka tahun 

1958 di Osaka, namun penyebarannya ke wilayah Jepang lainnya memakan waktu 

yang cukup lama. Sampai tahun 1970-an sushi merupakan makanan mewah. Rakyat 
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biasa hanya menyantap sushi pada acara-acara khusus. Pada tahun 1980-an, sushi 

sudah bisa disantap sebagai hidangan dalam acara seluruh anggota keluarga. Kuliner 

ini telah memasuki Indonesia dan penyajiannya disesuaikan dengan lidah masyarakat 

Indonesia yaitu dengan penyajian sushi setengah matang. 

 

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.  

 

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 
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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). 

 

Hal lain yang perlu diperhatikan perusahaan dalam memberikan pelayanan 

kepada pelanggan adalah melakukan komunikasi. Dengan komunikasi, perusahaan 

dapat berinteraksi dengan pelanggan dan memperoleh feed back atau umpan balik 

yang dapat digunakan perusahaan sebagai kontrol dan ukuran keberhasilan. 

 

Keanekaragaman dunia bisnis di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta  dapat 

meningkatkan tingkat persaingan. Dengan adanya tingkat persaingan yang tinggi, 

menantang perusahaan untuk mengemas suatu produk secara unik dan kreatif. 

Pemasaran melalui iklan media televisi, radio, maupun media cetak adalah cara 
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pemasaran yang sudah banyak dilakukan oleh perusahaan untuk saat ini. Karena iklan 

dapat membantu mengkomunikasikan suatu produk kepada konsumen. Dengan 

memaksimalkan atribut-atribut produk seperti Service Quality dan Perceived Value, 

hal ini dapat digunakan sebagai cara alternatif dalam meningkatkan Customer 

Satisfaction suatu produk. Sehingga perusahaan-perusahaan tidak hanya berfokus 

pada pemasangan iklan saja, tapi berupaya dalam menciptakan service quality yang 

baik pada konsumen, dan manfaat yang diberikan dalam penggunaan produk tersebut. 

 

Penelitian ini memilih Sushi Tei sebagai obyek penelitian karena dianggap 

representative sebagai salah satu restoran Jepang Sushi Tei di Jakarta yang terus 

meningkatkan kualitas pelayanannya. Outlet Sushi Tei selalu ramai dikunjungi oleh 

pelanggan. Hal ini membuktikan bahwa Sushi Tei merupakan Top of Mind bagi para 

pelanggannya sebagai restoran sushi. Para pelanggan sering kali membandingkan 

restoran Jepang sushi lain dengan restoran Jepang Sushi Tei. Seolah-olah restoran 

Jepang Sushi Tei adalah patokan bagi restoran Jepang Sushi lainnya di Jakarta.  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan mengangkat judul “Pengaruh 

Kualitas Layanan terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan dengan Perceived 

Value sebagai Variabel Intervening (Studi pada Restoran Jepang Sushi Tei di 

Pondok Indah Mall Jakarta) ”. 
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1.2 Masalah Penelitian 
	  

1.2.1 Pembatasan Masalah 

	  

1. Industri yang diangkat dalam penelitian ini adalah industri dalam 

bidang kuliner Jepang yang sedang digemari masyarakat.  Obyek 

penelitian yang dipilih adalah restoran Jepang Sushi Tei, karena Sushi 

Tei memiliki jumlah pelanggan yang banyak dan menjadi pilihan 

pertama pelanggan sebagai restoran Jepang sushi.  

2. Gerai Sushi Tei yang dipilih dalam penelitian ini adalah Sushi Tei di 

Pondok Indah Mall Jakarta. Hal ini dikarenakan Pondok Indah Mall 

memiliki lokasi yang strategis sehingga pengunjung dari mana pun 

memiliki akses yang mudah menuju Pondok Indah Mall Jakarta. 

Berkembangnya Pondok Indah Mall Jakarta dari  tahun ke tahun dapat 

meningkatkan persaingan bisnis di dalamnya. Sehingga hal ini dapat 

mempengaruhi kebijakan restoran Jepang Sushi Tei agar tetap menjaga 

kepuasan pelanggannya di tengah tingginya tingkat persaingan bisnis 

kuliner di Pondok Indah Mall jakarta. 

3. Responden pada penelitian ini adalah konsumen restoran Jepang Sushi 

Tei yang pernah membeli dan mengkonsumsi minimal 2 kali dalam tiga 

bulan terakhir.  

4. Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini dibatasi pada variabel-

variabel yang akan digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan 

pelanggan pada restoran Jepang Sushi Tei, seperti kualitas layanan dan 

perceived value. 
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1.2.2 Rumusan Masalah 

Dengan adanya tingkat persaingan yang ketat dalam dunia bisnis saat ini, 

menantang perusahaan untuk berlomba-lomba menarik konsumen dengan cara 

yang unik dan kreatif. Tidak hanya menawarkan produk atau jasa saja, tetapi juga 

mengedepankan kepuasan konsumen. Dalam era globalisasi saat ini banyak 

perusahaan berfokus pada kepuasan konsumen karena hal ini diyakini sebagai 

kunci utama untuk memenangkan persaingan dengan memberikan nilai dan 

kepuasan kepada konsumen melalui penyampaian produk dan jasa yang 

berkualitas.  

Penelitian ini dilakukan pada restoran Jepang Sushi Tei di Pondok Indah 

Mall Jakarta dengan menggunakan perceived value sebagai variabel intervening. 

Peneliti ingin melihat apakah perceived value dapat dikategorikan sebgai variabel 

intervensi antara kualitas layanan dan kepuasan pelanggan dalam konteks ini. 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa 

rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:  

1. Apakah kualitas layanan mempunyai pengaruh langsung terhadap 

kepuasan pelanggan? 

2. Apakah kualitas layanan mempengaruhi kepuasan pelanggan secara 

tidak langsung melalui Perceived Value dalam pelayanan restoran 

Jepang Sushi Tei? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh langsung kualitas layanan 

terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tidak langsung kualitas 

layanan terhadap kepuasan pelanggan melalui Perceived Value dalam 

pelayanan restoran Jepang Sushi Tei. 

1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini terbagi atas manfaat akademis dan manfaat praktis, 

dengan rincian sebagai berikut:  

1.4.1 Manfaat Akademis 
	  

a. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat menerapkan 

teori yang  telah diperoleh selama perkuliahan. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 

faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan bagi peneliti selanjutnya 

yang tertarik untuk meneliti masalah ini lebih dalam. 

1.4.2 Manfaat Praktis 
	  

a.  Bagi Manajerial 

Menjadi masukan bagi pihak manajemen restoran Jepang Sushi Tei 

dalam melaksanakan tugasnya. 

b. Bagi Masyarakat 

Sebagai informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan 

masukan dalam pemilihan restoran Jepang.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 2.1.1 Pemasaran 

Secara sederhana pemasaran dapat diartikan sebagai suatu proses 

mengelola hubungan dengan konsumen untuk mencapai keuntungan. 

Pengertian pemasaran atau marketing menurut Kotler (1997) dalam Suntoyo 

(2012: 216) adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Menurut Kotler dan 

Armstrong (2012: 28), Marketing adalah sebuah proses yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk menciptakan value pada konsumen dan membangun 

customer relationship yang kuat agar tetap setia. 

Perbedaan antara marketing concept dengan selling concept masih sulit 

dimengerti oleh masyarakat. Secara garis besar, keduanya hampir memiliki 

kinerja yang sama, tetapi jika ditelusuri marketing  dan selling merupakan dua 

hal yang berbeda. Marketing concept adalah sebuah filosofi dalam pencapaian 

tujuan perusahaan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan keinginan dari 

target market dan memberikan kepuasan yang lebih baik dibandingkan oleh 

kompetitor. Marketing concept  fokus pada pencapaian keuntungan melalui 

kepuasan pelanggan. Sedangkan selling concept adalah sebuah pemikiran 

bahwa konsumen tidak akan melakukan pembelian atas suatu produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan kecuali jika skala penjualan dilakukan secara 



	   11	  

besar-besaran dan melakukan promosi. Selling concept fokus pada pencapaian 

keuntungan melalui besarnya volume penjualan. Untuk lebih jelasnya, 

perbedaan antara marketing concept dan selling concept dapat dijelaskan pada 

skema sederhana di bawah ini: (Kotler dan Armstrong, 2012: 34) 

 

 

 

 

 

Selling concept 

 

Marketing concept 

       Gambar 2. 1 Gambar Perbedaan Selling dan Marketing Concept 

Konsep yang paling mendasar dalam pemasaran, yaitu kebutuhan 

(needs) dan keinginan (wants) manusia. Kebutuhan (needs) manusia adalah 

keadaan seperti perasaaan kehilangan dalam diri seseorang (Sunyoto, 2012: 

216). Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, 

kehangatan, dan keamanan. Kebutuhan sosial meliputi penghargaan. 

Kebutuhan individual  meliputi pengetahuan dan aktualisasi diri ( Kotler dan 
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Armstrong, 2012: 30). Sedangkan keinginan (wants) manusia adalah bentuk 

yang berasal dari kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan pribadi 

seseorang (Sunyoto, 2012: 216). Ketika keinginan (wants) menjadi sebuah 

kekuatan pembelian,  maka wants menjadi demand. 

Ada dua tujuan dalam pelaksanaan marketing ( Kotler dan Armstrong, 

2012: 28), yaitu untuk menarik konsumen baru dengan menjanjikan sebuah 

value yang akan diterima oleh konsumen dan menjaga serta meningkatkan 

konsumen yang sudah ada pada saat ini dengan terus memberikan kepuasan. 

Kini marketing  bukanlah hal asing lagi bagi setiap orang. Marketing  

hadir di sekitar kehidupan kita, baik dengan cara tradisional maupun modern. 

Hal ini sering kita jumpai di pusat perbelanjaan dan iklan-iklan yang ada di 

televisi, majalah, billboard, atau di mailbox. Pergeseran waktu dan globalisasi 

yang begitu cepat terjadi pada saat ini menjadikan adanya pergeseran 

teknologi yang semakin cepat dan canggih. Saat ini, terdapat pendekatan baru 

yang dilakukan dalam marketing, yaitu dengan menggunakan website dan 

jejaring soaial. Hal ini dimanfaatkan oleh para marketer  untuk 

mennyampaikan pesan kepada konsumen tanpa terbatas waktu dan ruang. 

Market offerings merupakan kombinasi dari produk, jasa, informasi atau 

pengalaman yang disediakan oleh pasar untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. 

Produk adalah salah satu elemen yang penting dalam market offering. 

Bauran pemasaran produk dilakukan untuk membangun dan menyampaikan 

nilai pada target customer dalam rangka menciptakan hubungan yang 

menguntungkan dengan konsumen. Adapun pengertian produk adalah segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk perhatian, akuisisi, 
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penggunaan, atau konsumsi yang mungkin dapat memuaskan keinginan atau 

kebutuhan konsumen (Kotler dan Armstrong, 2012: 248). Pengertian produk 

menurut Sunyoto (2012: 232) adalah suatu objek yang tangible yang dapat 

diciptakan dan dijual atau digunakan setelah selang waktu tertentu.  

Sejauh ini sudah banyak pakar pemasaran jasa yang telah 

mendefinisikan pengertian jasa. Berikut ini terdapat beberapa pengertian jasa 

di antaranya adalah jasa sebagai deeds (tindakan, prosedur, aktivitas), proses-

proses, dan untuk kerja yang intangible. Jasa adalah intangible (seperti 

kenyamanan, hiburan, kecepatan, kesenangan, dan kesehatan) dan perishable 

(jasa tidak mungkin disimpan sebagai persediaan yang siap dijual atau 

dikonsumsi pada saat diperlukan). Jasa diciptakan dan dikonsumsi secara 

simultan (Sunyoto, 2012: 232). Menurut Kotler dan Armstrong (2012: 248), 

jasa adalah sebuah aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk 

dijual sebagai barang intangible dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. 

Tjiptono dan Chandra (2011: 35-41) mengemukakan ada empat karakteristik 

jasa, yaitu: 

a. Lebih bersifat tidak berwujud daripada berwujud (more intangible 

than tangible) 

b. Produksi dan konsumsi bersamaan waktu (simultaneous production 

and consumption) 

c. Kurang memiliki standar dan keseragaman (less standardizes and 

uniform) 

d. Tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang 

di waktu mendatang (perishability) 
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Menurut Kotler dan Armstrong (2012: 250-251) produk dan jasa dapat 

dibagi menjadi dua jenis berdasarkan penggunaannya oleh konsumen yaitu: 

 

1. Consumer products  

a. Consumer products 

Adalah produk dan jasa yang dibeli oleh konsumen untuk 

konsumsi pribadi 

b. Convenience products 

Konsumen produk dan jasa dimana konsumen biasanya membeli 

secara berkala, segera, dan tanpa membandingkan dengan 

kompetitor bahkan dengan usaha pembelian yang minim. 

c. Shopping products 

Pembelian secara tidak berkala dimana konsumen produk dan 

jasa melakukan perbandingan secara hati-hati dalam menentukan 

kecocokkan, kualitas, harga, dan gaya. 

d. Specialty products 

Konsumen produk dan jasa dengan karakteristik yang unik atau 

memiliki identifikasi merek yang rela melakukan upaya 

pembelian yang spesial. 

e. Unsought products 

Konsumen produk, baik yang tahu atau tidak tahu tetapi tidak 

sadar untuk melakukan pembelian. 

2. Industrial products 

Sebuah produk yang dibeli oleh individu atau organisasi untuk 

proses atau penggunaan dalam sebuah bisnis. 
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Saat ini, jenis produk dan jasa semakin beragam sehingga banyak perusahaan 

bersaing dalam upaya peningkatan value untuk konsumen mereka. Untuk 

membedakan penawaran yang dilakukan, disamping menciptakan produk dan 

menyalurkan jasa, mereka menciptakan dan mengelola pengalaman ( experiences ) 

konsumen dengan merek atau perusahaan mereka. Pengalaman ( experiences ) 

telah menjadi salah satu bagian terpenting dalam pemasaran bagi beberapa 

perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, marketing process bertujuan untuk 

menciptakan value dan membangun customer relationship. Hal ini dapat dilihat 

lebih jelas pada skema sederhana di bawah ini: (Kotler dan Armstrong, 2012: 29) 

Gambar 2. 2 Marketing Process 

2.1.2  Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran adalah salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya, 

untuk berkembang, dan untuk mendapatkan laba. Proses pemasaran dimulai jauh 

sejak sebelum barang-barang diproduksi dan tidak berakhir dengan penjualan. 

Konsep pemasaran sebagai fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk kreasi, 

komunikasi, dan penyampaian nilai kepada para pelanggan dan mengelola hubungan 

dengan pelanggan yang memberikan manfaat bagi organisasi stakeholder yang 

memiliki hubungan erat dengan organisasi (Belch and Belch, 2009). Secara definisi, 

manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 

atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan 
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pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan maksud untuk 

mencapai sasaran organisasi (Kotler dalam Sunyoto, 2012). 

 

 

2.1.3  Pemasaran Jasa 

 Pemasaran jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan untuk 

dikonsumsi secara bersamaan dengan waktu produksi dan memberikan nilai tambah 

yang tidak berwujud, seperti hiburan, kenikmatan, santai (Bitner dalam Sirumapea, 

2013). Menurut Miller dan Layton dalam Sirumapea, 2013, pemasaran jasa adalah 

sistem total aktivitas bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, 

dan mempromosikan, dan mendistribusikan produk, jasa, dan gagasan yang mampu 

memuaskan keinginan pasar sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Bauran pemasaran jasa dapat dirangkum sebagai berikut: (Tjiptono dan 

Chandra, 2011: 107) 

• Product 

Merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan 

sejumlah nilai manfaat kepada konsumen. 

• Pricing 

Strategi penentuan harga (pricing) sangat signifikan dalam pemberian 

value kepada konsumen dalam mempengaruhi image produk, serta 

keputusan konsumen untuk membeli. 

• Promotion 

Bauran promosi tradisional meliputi berbagai metode untuk 

mengomunikasikan manfaat jasa kepada pelanggan potensial dan aktual. 

Pemilihan bauran promosi terdiri dari advertising, personel selling, sales 

promotion, dan public relation. 
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• Place 

Place dalam service merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan 

atas saluran distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana 

cara penyampaian jasa kepada konsumen dan di mana lokasi yang 

strategis. 

• People 

Dalam hubungannya dengan pemasaran jasa, maka people yang 

berfungsi sebagi service provider sangat mempengaruhi kualitas jasa 

yang  diberikan. 

• Physical Evidence 

Karakterisik intangible pada jasa menyebabkan pelanggan potensial 

tidak bias menilai suatu jasa sebelum mengonsumsinya. Salah satu unsur 

penting dalam bauran pemasaran adalah upaya mengurangi tingkat 

risiko tersebut dengan jalan menawarkan bukti fisik dari karakteristik 

jasa. 

• Process 

Proses merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri dari 

prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin, di 

mana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. 

• Customer Service 

Dalam sektor jasa, layanan pelanggan dapat diartikan sebagai kualitas 

jasa total yang dipersepsikan oleh pelanggan. 

 

2.1.4 Perilaku Konsumen 

Ketika konsumen merasa puas setelah menggunakan suatu produk, maka hal 

ini akan menjadi sebuah keuntungan bagi produsennya. Karena ketika kepuasan 
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konsumen tercapai, konsumen akan kembali lagi mencari produk tersebut untuk 

memuaskan segala kebutuhan dan keinginannya. 

  Perilaku ini disebut loyalitas konsumen. Perilaku konsumen (consumer 

behaviour) adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan dan mempergunakan barang/jasa termasuk di dalamnya proses 

pengambilan keputusan pada persiapan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut 

(Sunyoto, 2012: 251). Dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku konsumen adalah 

proses mencari, menggunakan, mengevaluasi, dan mengakhiri suatu produk.  

Adapun model perilaku konsumen dapat dilihat pada gambar sebagai berikut 

(Assael dalam Sunyoto, 2012: 252)  

 

	  

               Gambar 2. 3 Gambar Model Perilaku Konsumen 

Dari gambar di atas menunjukkan adanya interaksi antara pemasar dengan 

konsumennya. Proses ini diawali dengan proses merasakan dan mengevaluasi 

informasi merek produk, mempertimbangkan bagaimana alternatif merek dapat 

memenuhi kebutuhan konsumen dan pada akhirnya memutuskan merek apa yang 

Pembuatan	  keputusan	  
konsumen	  	  

Konsumen	  individu	  

Pengaruh	  lingkungan	  

Strategi	  pemasaran	  

Tanggapan	  konsumen	  

Umpan	  balik	  bagi	  
konsumen	  

Umpan	  balik	  bagi	  
konsumen	  (evaluasi	  
pasca	  pembelian)	  
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akan dibeli. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen, antara lain: 

(Sunyoto, 2012: 252) 

1. Konsumen individual 

Pilihan untuk membeli suatu produk dengan merek tertentu dipengaruhi 

oleh hal-hal yang ada pada diri konsumen. Kebutuhan persepsi terhadap 

karakteristik merek, sikap, kondisi demografis, gaya hidup, dan 

karakteristik kepribadian individu akan mempengaruhi pilihan individu 

itu terhadap berbagai alternatif merek yang tersedia. 

2. Lingkungan yang mempengaruhi konsumen 

Pilihan-pilihan konsumen terhadap merek dipengaruhi oleh lingkungan di 

sekitar. Ketika seorang konsumen melakukan pembelian suatu merek 

produk, mungkin didasari oleh banyak pertimbangan. Mungkin 

dikarenakan meniru orang lain, seseorang membeli suatu merek produk. 

3. Strategi pemasaran 

Strategi pemasaran merupakan hal yang dikendalikan oleh pemasar. 

Mereka berlomba-lomba untuk mengemas suatu pemasaran produk 

secara menarik agar dapat menarik konsumen sebanyak-banyaknya. 

Pemasar mempengaruhi konsumen dengan menggunakan stimuli-stimuli 

pemasaran seperti iklan dan sejenisnya agar konsumen bersedia memilih 

merek produk yang ditawarkan. Strategi pemasaran yang dilakukan 

meliputi produk yang ditawarkan, penentuan harga jual, strategi promosi, 

dan cara pendistribusian produk kepada konsumen. 

Memahami perilaku konsumen merupakan hal terpenting dalam manajemen 

pemasaran. Untuk itu , perlu diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

konsumen dalam memutuskan pembelian, antara lain: (Sunyoto, 2012: 257) 
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1. Faktor Eksternal 

a. Kebudayaan 

Adalah kompleks yang mencakup pengertian, kepercayaan, kesenian, 

moral, hukum, adat istiadat, serta kebiasaan-kebiasaan yang 

didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Mempelajari 

perilaku konsumen adalah mempelajari perilaku manusia, sehingga 

perilaku konsumen juga ditentukan oleh kebudayaan yang tercermin 

pada cara hidup, kebiasaan, dan tradisi permintaan akan bermacam-

macam barang dan jasa. 

b. Kelas sosial 

Adalah sebuah kelompok yang relatif homogen yang bertahan lama 

dalam sebuah masyarakat, yang tersusun secara hierarkhi dan yang 

keanggotaannya mempunyai nilai minat dan perilaku yang sama 

(Kotler dalam Sunyoto, 2012: 258) 

c. Keluarga 

Keluarga dibagi menjadi dua bentuk, yaitu keluarga inti yang terdiri 

dari ibu, ayah, dan anak-anak yang hidup bersama dan keluarga besar 

yang terdiri dari ikatan saudara dengan keluarga tersebut seperti 

kakak, paman, bibi, dan menantu (Sunyoto, 2012: 259). Setiap 

anggota keluarga memiliki selera dan keinginan yang berbeda. 

Sehingga pemasar perlu mengidentifikasi secara jelas siapa yang 

perlu, pengambil inisiatif, siapa yang mempengaruhi keputusan agar 

sasaran pemasaran sesuai dengan target yang ditentukan. 
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d. Kelompok referensi dan kelompok sosial 

• Kelompok referensi adalah kelompok yang menjadi ukuran 

seseorang untuk membentuk kepribadian perilakunya, yaitu 

seperti kelompok yang mempunyai pelopor opini (opinion 

leader) yang dapat mempengaruhi anggota dalam membeli 

sesuatu. 

• Kelompok sosial adalah himpunan manusia yang hidup bersama, 

saling berhubungan timbal balik, saling mempengaruhi, dan 

kesadaran tolong-menolong.  

2. Faktor Internal 

a. Motivasi 

Adalah suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu yang 

diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan (Swastha dan 

Handoko dalam Sunyoto 2012: 261). 

b. Persepsi 

Adalah proses di mana seseorang memilih, mengorganisasikan, dan 

mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambran 

yang berarti dari dunia ini (Kotler dalam Sunyoto, 2012: 265). 

 

c. Belajar 

Perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman 

(Kotler dalam Sunyoto, 2012: 266). Proses belajar pada suatu 

pembelian terjadi apabila konsumen ingin menanggapi dan 

memperoleh suatu kepuasan, atau sebaliknya tidak terjadi apabila 

konsumen merasa dikecewakan oleh produk yang kurang baik. 
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d. Kepribadian dan konsep diri 

• Kepribadian adalah pola sifat individu yang dapat menentukan 

tanggapan untuk bertingkah laku.  

• Konsep diri dapat mempengaruhi perilaku konsumen di dalam 

pembelian. Konsep diri merupakan pendekatan yang digunakan 

untuk menggambarkan hubungan antara konsep diri konsumen 

dengan brand image  dan seller image. 

e. Kepercayaan dan sikap 

• Kepercayaan adalah suatu pikiran deskriptif yang dianut 

seseorang mengenai sesuatu (Kotler dalam Sunyoto, 2012: 267). 

Kepercayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah citra produk 

dan merek. 

• Sikap menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun 

tidak baik, perasaan emosional dan kecenderungan berbuat yang 

bertahan selama waktu tertentu terhadap beberapa objek atau 

gagasan (Kotler dalam Sunyoto, 2012: 267). 

 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang dapat mempengaruhi 

kepuasan pelanggan, yaitu kualitas layanan dan satu buah variabel yang berperan 

sebagai intervening, yaitu perceived value. Hubungan keempat variabel tersebut 

diperkuat dengan penjelasan teori dari para ahli yang dipaparkan di bawah ini. 

2.1.1 Kualitas Layanan 
 

Pelayanan sering disebut sebagai jasa yang diberikan oleh perusahaan. 

Jasa adalah intangible (seperti kenyamanan, hiburan, kecepatan, kesenangan, 
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dan kesehatan) dan perishable (jasa tidak mungkin disimpan sebagai persediaan 

yang siap dijual atau dikonsumsi pada saat diperlukan) (Sunyoto, 2012: 232). 

Menurut Kotler dalam Tjiptono dan Chandra (2011: 17), 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 sesuatu.  

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). Kualitas pelayanan (sevice 

quality) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen 

atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima/peroleh dengan pelayanan yang 

sesungguhnya mereka harapkan/inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan 

suatu perusahaan.  

Menurut Parasuraman et.al. (1988: 23-24) terdapat 10 dimensi (sepuluh) 

dimensi kualitas pelayanan atau service quality:  

1. Reliability 

• Performance (konsistensi kerja) 

• Dependability (kemampuan untuk dipercaya) 

Hal ini berarti perusahaan memberikan jasanya secara tepat dan 

memenuhi janjinya. 
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2. Responsibility 

Kemauan dan kesiapan para karyawan untuk memberikan jasa yang 

dibutuhkan pelanggan. 

3. Competence 

Setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki keterampilan dan 

pengetahuan agar dapat memberikan jasa tertentu. 

4. Access 

Kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. 

5. Courtesy 

Sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan yang dimiliki 

para contant personel (misalnya resepsionis, operator telepon). 

6. Communication 

Memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahas yang dapat 

mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan 

pelanggan.  

7. Credibility 

Sifat jujur dan dapat dipercaya, kredibilitas nama perusahaan, 

reputasi perusahaan, karakteristik pribadi, dan interaksi dengan 

pelanggan. 

8. Security 

Aman dari bahaya, risiko, atau keragu-raguan, aspek ini meliputi 

keamanan secara fisik, keamanan finansial, dan kerahasiaan. 

9. Understanding 

Memahami kebutuhan pelanggan 
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10. Tangibles 

Bukti langsung dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, peralatan yang 

digunakan, reputasi fisik dari jasa. 

Parasuraman et al. menemukan adanya overlapping di antara beberapa 

dimensi di atas. Oleh sebab itu, mereka menyederhanakan sepuluh dimensi 

tersebut menjadi lima dimensi pokok, 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. 

Menurut Tjiptono dan Chandra (2011: 228-232) penilaian service 

quality menggunakan model Servqual, yaitu perhitungan perbedaan di antara 

nilai yang diberikan pelanggan untuk setiap pasang pernyataan berkaitan 

dengan harapan dan persepsi. Skor Servqual dapat dihitung berdasarkan rumus 

berikut: 
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2.1.2 Perceived Value 
 

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). 

Berikut bagan penyampaian nilai yang diberikan pelanggan: (Kotler dan 

Keller, 2006: 173) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Gambar 2. 4 Gambar Penyampaian Nilai Kepada Pelanggan 

Nilai	  yang	  diberikan	  kepada	  pelanggan	  

Biaya	  Pelanggan	  Total	  Nilai	  Pelanggan	  Total	  

Biaya	  Moneter	  

Biaya	  Waktu	  

Biaya	  Energi	  

Biaya	  Mental	  Nilai	  Citra	  

Nilai	  Karyawan	  

Nilai	  Pelayanan	  

Nilai	  Produk	  

Skor	  Servqual	  =	  Skor	  Persepsi	  –	  Skor	  Harapan	  
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Zeithaml (1988) dalam Senoaji (2008) memaparkan bahwa konsumen 

memandang value dari 4 cara, yaitu:   

• Value is low price  

Beberapa konsumen memandang bahwa suatu produk itu memiliki value 

jika harganya rendah.  

• Value is whatever one wants in a product  

Konsumen akan memandang suatu produk yang memiliki  value jika 

mereka mendapatkan manfaat dari produk  yang mereka beli. Hal ini sesuai 

dengan definisi ekonomi mengenai  utility, yaitu pengukuran subyektif yang 

berkaitan dengan kegunaan ataupun kepuasan yang diharapkan jika seorang 

konsumen mengkonsumsi suatu produk.   

• Value is the quality that the consumer receives for the price paid  

Zeithaml (1988) dalam Senoaji (2008) menyatakan bahwa value sebagai 

tradeoff antara komponen harga dengan komponen kualitas. Hal ini 

menunjukkan:  

a. Value is price first and quality second.  

b. Value adalah harga terendah bagi suatu  brand yang berkualitas.  

c. Value sama dengan kualitas.  

• Value is what the consumer gets for what they give 

Suatu produk dikatakan bernilai bagi konsumen jika apa yang telah 

mereka korbankan (price) sesuai dengan kualitas yang mereka peroleh. 
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Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perceived value adalah nilai 

manfaat yang diterima konsumen dari sebuah produk terhadap besarnya upaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut. 

2.1.4 Kepuasan Pelanggan 

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). Dengan memperhatikan pengalaman 

pembelian mereka sebelumnya, nasihat teman, dan kolega, dan janji serta 

informasi para pemasar dan pesaingnya, ekspektasi konsumen akan terbentuk. 

Jika para pemasar meningkatkan harapan terlalu tinggi, para pembeli 

cenderung akan kecewa. Sebaliknya, jika perusahaan menetapkan harapan 

terlalu rendah, maka para pembeli tidak akan tertarik.  

Pada saat ini kunci utama untuk memenangkan persaingan adalah 

memberikan nilai dan kepuasan kepada pelanggan melalui penyampaian 

produk dan jasa yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Menurut 

Schanaanrs, tujuan suatu bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan 

yang merasa puas, karena terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan 

beberapa manfaat, di antaranya hubungan perusahaan dan pelanggannya 

menjadi harmonis, menciptakan pembelian ulang dan terciptanya loyalitas 

konsumen dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of 

mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan (Tjiptono dalam Sunyoto, 2012: 

224-225). 
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Pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan dapat dilakukan 

dengan menggunakan empat metode sebagai berikut: (Tjiptono dan Chandra, 

2011: 314-316) 

 

1. Sistem keluhan dan saran 

Organisasi yang berpusat pada pelanggan memberikan kesempatan 

yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan keluhan 

dan sarannya. Misalnya dengan  menyediakan kontak saran, kartu 

komentar, dan customer hot lines. 

2. Ghost Shopping 

Mempekerjakan beberapa orang (ghost shopper) untuk berperan atau 

bersikap sebagai pembeli potensial terhadap perusahaan dan pesaing. 

3. Lost Customer Analysis 

Perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami 

mengapa itu terjadi. Pemantauan customer loss dapat menunjukkan 

kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya. 

4. Survei Kepuasan Pelanggan 

Pada umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan 

dengan penelitian survei, baik survei melalui pos, telepon, atau 

wawancara pribadi melalui survei perusahaan yang akan 

memperoleh tanggapan balik (feed back) secara langsung dari 

pelanggan dan juga memberikan tanda (signal) positif bahwa 

perusahaan memberikan perhatian khusus terhadap pelanggannya. 
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Wilkie (1994) dalam Nugroho (2011) menyatakan bahwa terdapat empat 

elemen kepuasan konsumen, antara lain: 

1. Expectations 

Harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa telah dibentuk 

sebelum konsumen membeli barang atau jasa tersebut. Pada saat 

proses pembelian dilakukan, konsumen berharap bahwa barang atau 

jasa yang mereka terima sesuai dengan harapan konsumen sehingga 

mereka merasa puas. 

2. Performance 

Pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang atau jasa 

ketika digunakan tanpa dipengaruhi oleh harapan mereka. Ketika 

kinerja aktual barang atau jasa berhasil maka konsumen akan merasa 

puas. 

3. Comparison 

Hal ini dilakukan dengan membandingkan harapan kinerja barang 

atau jasa sebelum membeli dengan persepsi kinerja aktual barang 

atau jasa tersebut. Konsumen akan merasa puas ketika harapan 

sebelum pembelian sesuai atau melebihi persepsi mereka terhadap 

kinerja aktual produk.  

4. Confirmation/Disconfirmation 

Harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman mereka terhadap 

penggunaan merek dari barang atau jasa yang berbeda dari orang 

lain. Confirmation terjadi bila harapan sesuai dengan kinerja aktual 

produk. Sebaliknya, disconfirmation terjadi bila harapan lebih tinggi 
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atau lebih rendah dari kinerja aktual produk. Konsumen akan merasa 

puas ketika terjadi confirmation / disconfirmation.

 

Terdapat dua variabel utama yang menentukan kepuasan pelanggan, 

yaitu expectation  dan perceived performance. Apabila perceived performance  

melebihi expectation maka pelanggan akan memperoleh kepuasan, jika 

sebaliknya pelanggan tidak akan memperoleh kepuasan. Untuk itu perceived 

performance diharapkan melebihi expectation sehingga menciptakan kepuasan 

pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat dihitung berdasarkan persamaan di 

bawah ini: (Tjiptono dan Chandra, 2011: 318) 

 

	  

	  

2.2 Penelitian Terdahulu 
 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No. 
Peneliti 

dan Tahun 
Judul Variabel 

Teknik Analisis 

Data 
Hasil 

1. 

Jeanne 

Ananti 

Sutanto 

(2008) 

Pengaruh Service 

Quality dan 

Perceived Value 

Terhadap 

Kepuasan dan 

Loyalitas 

Konsumen 

Apartemen di 

Service Quality 

(tangible, 

reliability, 

responsiveness, 

assurance, 

emphaty) ; 

Consumer 

Satisfaction; 

SEM 

(Structural 

Equation 

Modeling), 

melalui 

program 

AMOS 3.6 

-‐ kelima dimensi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas layanan 

-‐ terdapat pengaruh yang kuat dan positif 

antara kualitas layanan terhadap kepuasan 

pelanggan 

-‐ ada pengaruh kuat dan positif antara 

kualitas layanan terhadap loyalitas 

pelanggan 

Kepuasan	  pelanggan=	  f	  (expectation,	  perceived	  performance)	  
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No. 
Peneliti 

dan Tahun 
Judul Variabel 

Teknik Analisis 

Data 
Hasil 

Kota Surabaya Consumer Loyalty 

2. 

Dwi 

Aryani 

dan 

Febrina 

Rosinta 

(2010) 

Pengaruh Kualitas 

Layanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan Dalam 

membentuk 

Loyalitas 

Pelanggan 

Service Quality, 

Perceived Value, 

Satisfaction, dan 

Loyalty 

 

SEM 

(Structural 

Equation 

Modeling) 

-‐ Service Quality secara signifikansi 

mempengaruhi kepuasan konsumen 

-‐ Perceived Value mempengaruhi kepuasan 

konsumen 

-‐ Service Quality secara signifikansi 

mempengaruhi Perceived Value 

konsumen 

3. 

Rashid 

Syafiq, 

Irfan 

Raza, dan 

Muhamm

ad Zia- ur-

Rehman 

(2011) 

Analysis of The 

Factors Affecting 

Customer 

Purchase 

Intention: The 

Mediating Role of 

Perceived Value  

Customer 

Knowledge, 

Product 

Packaging, 

Celebrity 

Endorsement, 

Perceived Value, 

and Purchase 

Intention  

Regression 

Analysis 

-‐ Customer Knowledge, Product 

Packaging, dan  Celebrity Endorsement 

memiliki hubungan yang signifikan 

terhadap Customer Intention 

-‐ Pengaruh Perceived Value sebagai 

variabel mediasi tidak signifikan 

4. 

Kazi 

Omar 

Siddiqi 

(2011) 

Interrelations 

between Service 

Quality 

Attributes, 

Customer 

Service Quality, 

Customer 

Satisfaction, and 

Customer Loyalty 

Regression 

Analysis 

-‐ Service Quality, Customer Satisfaction, 

dan Customer Loyalty memiliki hubungan 

yang signifikan 

-‐ Service Quality Attributes memiliki 

hubungan positif terhadap Customer 
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No. 
Peneliti 

dan Tahun 
Judul Variabel 

Teknik Analisis 

Data 
Hasil 

Satisfaction, and 

Customer Loyalty 

in the Retail 

Banking Sector in 

Bangladesh 

Satisfaction dan Customer Satisfaction 

berhubungan positif  terhadap Customer 

Loyalty. 

-‐ Emphaty memiliki nilai korelasi tertinggi 

terhadap Customer Satisfaction dan 

Tangibles memiliki nilai korelasi 

terendah terhadap Customer Satisfaction 

5. 

Moh. 

Belal 

Uddin dan 

Bilkis 

Akhter 

(2012) 

Customer 

Satisfaction in 

Mobile Phone 

Services in 

Bangladesh 

Service Quality, 

Price, Perceived 

Value, and 

Customer 

Satisfaction 

SEM 

(Structural 

Equation 

Modeling) 

-‐ Service Quality dan Price memiliki 

pengaruh tidak langsung terhadap 

Customer Satisfaction melalui Perceived 

Value 

-‐ Perceived value berperan sebagai 

mediasi/intervening antara Service 

Quality, Price,  dan Customer Satisfaction 

-‐ Service Quality tidak memiliki pengaruh 

langsung yang  signifikan terhadap 

Customer Satisfaction 

	  

2.3 Hipotesis 
	  

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang sedang diteliti 

(Sarwono, 2006: 65). Menurut Nasution dalam Sarwono, 2006: 65, definisi 

hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja 

yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. 
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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. 
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2.3 Rerangka Penelitian 
 

Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat diilustrasikan rerangka penelitian sebagai berikut: 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

             

 

            Gambar 2. 5 Gambar Rerangka Penelitian 

             Sumber: diadaptasi dari Uddin dan Akhter, 2012 

	  

	  

	  

	  

	  

H3	  H2	  

H1	  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
	  

3.1 Tipe dan Objek Penelitian 
	  

 3.1.1 Tipe Penelitian  
	  

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang mempunyai 

tujuan untuk menggambarkan karakteristik pasar, potensi pasar, perilaku 

pembelian, serta 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). 

 

	   3.1.2 Objek Penelitian 
	  

 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 
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Jepang Sushi Tei di Pondok Indah Mall Jakarta dan sampelnya adalah 

pelajar/mahasiswa wiraswasta, dan karyawan.  

 Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 maret sampai dengan 28 Juni 

2013. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data  
	  

	   3.2.1 Jenis Data 
	  

 3.2.1.1 Data Primer 
	  

 Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh periset 

untuk menjawab masalah riset secara khusus. Dalam riset pemasaran, 

data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya, sehingga periset 

merupakan tangan pertama yang memperoleh data tersebut (Istijanto, 

2005 dalam Sunyoto, 2012: 27). Pengumpulan data primer dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui 

metode survey online yang terdiri dari dua puluh dua pertanyaan. 

Kuesioner adalah teknik terstruktur untuk memperoleh data yang 

terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis atau verbal, yang dijawab 

responden (Malhotra, 2007: 325). Metode survey online adalah 

kuesioner terstruktur yang diberikan ke responden yang dirancang 

untuk mendapatkan informasi spesifik melalui jaringan internet 

(Malhotra, 2007: 196). 
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3.2.1.2 Data Sekunder 
	  

   Data Sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh 

pihak lain, bukan oleh periset sendiri, untuk tujuan yang lain, hal ini 

mengandung arti bahwa periset hanya memanfaatkan data yang sudah 

ada untuk risetnya. Data sekunder adalah data yang bersifat sekunder 

atau yang kedua, maksudnya adalah bahwa selain data utama, periset 

memerlukan dukungan tambahan atas penelitiannya dengan data-data 

lain yang berkaitan dengan penelitiannya (Sunyoto, 2012:41). Dalam 

penelitian ini, peneliti memanfaatkan data sekunder dalam hal 

penggunaan jurnal pendukung utama yang berjudul Customer 

Satisfaction in Mobile Phone Services in Bangladesh oleh  Moh. Belal 

Uddin dan Bilkis Akhter tahun 2012 dan teori-teori menurut para ahli 

sebagai pemberi informasi yang mendukung penelitian ini. 

 

3.2.2 Tipe Pengumpulan Data 
	  

  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). 

3.2.3 Jumlah Sampel 
	  

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 
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dapat digunakan dalam perhitungan sehingga jumlah responden yang digunakan 

dalam penelitian ini sebesar 117 responden. 

3.2.4 Teknik Sampling 
	  

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. 

3.3 Operational Variable 
 

Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu 1 variabel independen, 1 

variabel intervening, dan 1 variabel dependen dengan alat ukur 7 skala dan di acu 

dari penelitian Uddin dan Akhter, 2012.  Adapun variable penelitian tersebut 

antara lain: 

Tabel 3. 1 Tabel Operational Variable 

Variabel Definisi Dimensi Alat Ukur Skala 

KUALITAS 

LAYANAN (KL) 

Kualitas layanan  adalah 

suatu penyajian produk 

atau jasa sesuai ukuran 

yang berlaku di tempat 

produk tersebut diadakan 

Tangible 

(bukti langsung), 

meliputi fasilitas 

fisik, perlengkapan, 

pegawai, dan sarana 

KLT1: Fasilitas fisik 

restoran Jepang Sushi 

Tei terjaga 

kebersihannya. 

KLT2:  Pramuniaga di 

Semantik 

Differential 

Skala 1-7 

Skala 
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Variabel Definisi Dimensi Alat Ukur Skala 

dan penyampaiannya 

setidaknya sama dengan 

yang diinginkan dan 

diharapkan oleh 

konsumen (Sunyoto, 

2012). 

 

 

komunikasi. 

(Tjiptono dalam 

Sunyoto, 2012) 

 

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 

KLRS1: Pramuniaga 

restoran Jepang 

Sushi Tei 

memberikan layanan 

yang cepat. 

 

KLRS2: Pramuniaga 
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Variabel Definisi Dimensi Alat Ukur Skala 

memberikan 

pelayanan dengan 

tanggap. (Tjiptono 

dalam Sunyoto, 

2012) 

 

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) 

 

  

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, 
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Variabel Definisi Dimensi Alat Ukur Skala 

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 (2008). 

Semantik 

Differential 

Skala 1-7 

1:  Sangat Tidak 

Setuju 

7:  Sangat 

Setuju 

 

 

 

KEPUASAN 

PELANGGAN 

(KP) 

Kepuasan pelanggan 

adalah perasaan senang 

atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah 

 KP1: Restoran Jepang 

Sushi Tei memenuhi 

semua yang saya 

harapkan dibanding 

Semantik 

Differential 

Skala 1-7 
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Variabel Definisi Dimensi Alat Ukur Skala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

membandingkan kinerja 

(hasil) produk yang 

dipikirkan terhadap 

kinerja (atau hasil) yang 

diharapkan (Kotler dan 

Keller, 2006) 

 

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) 

 

1:  Sangat Tidak 

Setuju 

7:  Sangat 

Setuju 
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3.4 Teknik Analisis Data 

3.4.1 Uji Instrumen 

3.4.1.1 Uji Validitas 

 
  Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur  oleh 

kuesioner tersebut. Uji validitas yang banyak digunakan dalam analisis 

data yaitu pengujian validitas terhadap pertanyaan. Jadi, validitas ingin 

mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-

betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur (Ghozali, 2011: 52). 

 

3.4.1.2 Uji Reliabilitas 
	  

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2011: 47). 

Pengujian reliabilitas berguna untuk mengetahui konsistensi hasil 

pengukuran bila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Sehingga hasil 

pengukuran diperoleh nilai yang akurat dan konsisten. 

Dengan mengggunakan aplikasi SPSS, uji reliabilitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji statistic Cronbach Alpha ( 𝛼), model 

ini merupakan model internal konsistensi berdasarkan rata-rata korelasi 

antar-variabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha 

> 0.70 (Nunnally dalam Ghozali, 2011: 48). Reliabilitas diuji dengan 

menggunakan Cronbach Alpha di mana : 𝛼it = !
!!!

 !! !!!
!!!
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Keterangan:  

K  = Banyaknya butir 

S2i = Varians butir 

S2t = Varian total 

 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji 

statistik. Analisis grafik dilakukan dengan melihat histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati 

distribusi normal. Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan jika 

tidak hati-hati. Oleh karena itu, dianjurkan untuk melengkapi uji grafik 

dengan uji statistik (Ghozali, 2011: 160).  

Pendekatan analisis statistik uji normalitas yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan Nonparametric Test - One Sample K-S. 

Apabila hasil Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0.05 maka data dapat 

dikatakan berdistribusi normal, namun apabila nilainya kurang dari 0.05 

maka data berdistribusi tidak normal. 

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas 
 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas,yaitu adanya hubungan 
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linear antar variabel independen dalam model regresi. Ada beberapa 

metode pengujian yang bisa digunakan, diantaranya 1) dengan melihat 

nilainflation factor (VIF) pada model regresi, 2) dengan membandingkan 

nilai koefisien  determinasi individual (r2) dengan nilai determinasi secara 

serentak (R2), dan 3) dengan melihat nilai  eigenvalue dan condition index. 

Penelitian ini menggunakan uji multikolinearitas dengan meliaht inflation 

factor (VIF) pada model regresi. Menurut Santoso dalam Priyatno, 2008, 

pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut 

mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya 

(Priyatno, 2008: 39). 

 

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 
 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asusmsi klasik heteroskrdastisitas yaitu adanya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model 

regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak 

adanya gejala heteroskedastisitas (Priyatno, 2008: 41-42).  

Pendekatan uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan uji Spearman Rho. Uji Spearman Rho dilakukan dengan 

cara mengkorelasikan nilai Unstandardized residual dengan masing-masing 

variabel independen. Apabila hasil Sig. (2-tailed) lebih dari 0.05 maka 

dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, namun 

apabila nilainya kurang dari 0.05 maka terdapat gejala heteroskedastisitas. 
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3.4.3 Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptives  adalah kegiatan analisa untuk mendapatkan nilai minimun, 

maksimum, mean, standar deviasi, dan sebagainya (Oktarina, 2006: 33). Dengan 

statistika deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas 

dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. 

3.4.4 Uji Hipotesa 

3.4.4.1 Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

variabel independen (X1, X2,X3,...,Xn) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen (Y).  Rumus t hitung dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: (Priyatno, 2008: 83-84) 

T hitung = ! !!!!!
!!  !!

 

 

Keterangan: 

r = Koefisien korelasi parsial 

k = Jumlah variabel independen 

n = Jumlah data atau kasus 

Tingkat signifikansi menggunakan 𝛼 = 5%. Kriteria pengujian uji t 

antara lain: 

Ho diterima jika –t ≤ t  hitung   ≤ t  tabel 

Ho ditolak jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel 
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3.4.4.2 Uji F 
 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X1, 

X2,..., Xn) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen (Y).  

F hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut: (Priyatno, 

2008: 81-82) 

F hitung = !!/!
(!!!!)/(!!!!!)

 

 

Keterangan: 

R2= Koefisien determinasi 

N = Jumlah data atau kasus 

k  = Jumlah variabel independen 

Tingkat signifikansi menggunakan 𝛼 = 5%  atau  0,05 . Kriteria 

pengujian uji F antara lain: 

Ho diterima bila F hitung ≤ F  tabel 

Ho ditolak bila F hitung > F tabel 

 

3.4.5 Analisis Jalur (Path Analysis) 
 

Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis 

jalur (Path Analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi 

linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk 

menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya 
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berdasarkan teori. Yang dapat dilakukan oleh analisis jalur adalah menentukan 

pola hubungan antara tiga atau lebih variabel (Ghozali, 2011). 

 

 

Adapun diagram analisis jalur (path analysis), antara lain 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 3. 1 Gambar Analisis Jalur (Path Analysis) 

 

Persamaan struktural pada diagram jalur di atas dapat dilihat seperti di bawah ini: 

Y1= PY1X1 + 𝜖1 (Sebagai substruktur 1) 

Y2 = PY2X1 + PY2Y1 + 𝜖1 (Sebagai substruktur 2) 

Pengaruh langsung X ke Y   = p1 

Pengaruh tak langsung X ke M ke Y = p2 x p3 

Total pengaruh (korelasi X ke Y)  = p1 + (p2 x p3) 

Standar error dari koefisien indirect effects (Sp2p3) 

Sp2p3 = 𝑝3!𝑆𝑝2! + 𝑝2!𝑆𝑝3! + 𝑆𝑝2!𝑆𝑝3! 



	   50	  

Berdasarkan hasil Sp2p3, nilai t statistik pengaruh mediasi/ intervening 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

t  =   !!!!
!"!!!

  

Apabila nilai t hitung lebih besar daripada t tabel dengan tingkat 

signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

mediasi/intervening (Ghozali, 2011: 255). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Profil Perusahaan 

Sushi tei didirikan pada tahun 1994 oleh seorang 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. Saat ini Sushi Tei 

sudah memiliki franchise di 5 negara, salah satunya di Indonesia. Setiap gerai 

restoran Jepang Sushi Tei memiliki konsep tema yang unik dan berbeda yang di 

dalamnya mengandung unsur classy, elegant , dan modish.  

 

Sushi Tei bertujuan untuk memberikan pengalaman bersantap yang luar biasa 

yang melebihi harapan pelanggan. Sushi Tei memiliki kombinasi terbaik dengan 

beragam pilihan kuliner Jepang yang memadukan keaslian rasa Jepang dan sentuhan 

cita rasa rasa lokal, dengan tingkat layanan dan kenyamanan tertinggi.  Melalui Motto 

“A Good Deal of Sushi”, Sushi Tei ingin memposisikan dirinya sebagai pilihan 

pertama restoran Jepang yang memberikan kualitas terbaik. 

 

Sushi Tei memiliki konsep open-kitchen (dapur terbuka) yang memungkinkan 

pelanggan untuk menikmati hidangan lezat sambil menyaksikan keterampilan dari 

koki restoran. Bahan dasar makanan yang disajikan oleh Sushi Tei merupakan bahan 
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dasar segar yang diimpor dari Jepang dan disajikan dengan menu yang bervariasi 

sehingga pelanggan tidak merasa bosan. 

 

Menu yang ditawarkan oleh Sushi Tei beragam jenisnya, mulai dari Appetizer, 

Sushi, Salads, Sashimi, Noodles, dan lain-lain. Selain menu yang beragam, Sushi Tei 

juga menawarkan berbagai jenis promosi untuk menarik pelanggan. Promosi yang 

dilakukan lebih sering bertema musiman mengikuti perubahan musim di Jepang, 

seperti Epicurean Winter Delights, Spring is Springing, Early Summer, Harvest of 

Wintertide, Winter Hokkaido, dan lain-lain.  

 

4.1.2 Sushi Tei di Indonesia 
 

PT Sushi Tei Indonesia membuka gerai pertamanya di Jakarta pada tahun 2003, 

membawa merek restoran terkenal Jepang untuk penggemar sushi di Indonesia. Sushi 

Tei berhasil meraih penghargaan “Restoran Jepang Terbaik” oleh majalah Jakarta 

Java Kini tahun 2006. Restoran ini tumbuh dengan baik, membuka gerai baru di kota-

kota besar lainnya di Indonesia antara lain Bandung, Surabaya, Medan dan Bali, serta 

memperluas kehadirannya di Jakarta. Saat ini ada dua puluh gerai Sushi Tei secara 

total, dengan sebelas dari mereka tersebar di Jabodetabek. 

 

Pada tahun 2003, Sushi Tei yang tersebar di Jabodetabek pertama kali dibuka di 

Plaza Indonesia, kemudian diikuti dengan pembukaan Sushi Tei di Plaza Senayan, 

Pondok Indah Mall 2, Senayan City, Mall Kelapa Gading 5, Emporium Pluit, Central 

Park, Gandaria City, Flavor Bliss Alam Sutra, Supermall Karawaci, dan terakhir di 

Grand Indonesia. 
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Gerai Sushi Tei terkenal melalui pendekatannya yang sederhana namun tetap 

modern dengan konsep dapur terbuka yang menghadirkan sentuhan khas dari budaya 

Jepang. Open kitchen Sushi Tei memungkinkan pelanggan untuk melihat apa yang 

sedang mereka persiapkan. Sushi Tei juga bangga telah menjadi restoran sushi 

pertama di Indonesia yang memiliki karakteristik conveyor belt/sushi belt pada sushi 

bar. Konsep conveyor belt digunakan untuk memudahkan para pelanggan dalam 

memperoleh makanan yang mereka inginkan dalam waktu yang lebih cepat. 

 

Promosi yang dilakukan oleh Sushi Tei Indonesia berbeda dengan promosi yang 

dilakukan  Sushi Tei di luar negeri. Sushi tei menawarkan membership yang bisa 

didapatkan dengan akumulasi transaksi di outlet seluruh Indonesia senilai total Rp 

1.500.000,- dalam waktu 2 bulan, customer akan menjadi member Sushi Tei dan 

dapat menikmati program pengumpulan poin setiap kali bertransaksi di Sushi Tei 

hingga poin yang terkumpul dapat kembali di redeem untuk pembayaran di Sushi Tei. 

Promosi lain yang biasa diberikan oleh Sushi Tei adalah potongan harga/discount bagi 

pelanggan kartu kredit atau kartu debit dari bank tertentu.  Selain itu, Pelanggan yang 

berulang tahun  dan dine in  di Sushi Tei akan mendapatkan Free Sushi Birthday Cake 

dari Sushi Tei hanya dengan menunjukkan KTP. 
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4.2 Data Responden 

4.2.1 Jenis Kelamin Responden 

 
Gambar 4. 1 Gambaran Jenis Kelamin Responden 

 

Tabel 4. 1 Tabel Jenis Kelamin Responden 

	  

 
                    

 

 

 

Berdasarkan grafik dan tabel jenis kelamin responden di atas, dapat diketahui 

perbandingan jumlah responden berjenis kelamin pria dan wanita. Responden berjenis 

kelamin wanita berjumlah 85 responden sedangkan responden berjenis kelamin pria 

berjumlah 35 responden. 

 

 

 

Jenis_Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
V
a
l
i
d 

Pria 32 27.4 27.4 27.4 
Wanita 85 72.6 72.6 100.0 

Total 117 100.0 100.0 
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4.2.2 Usia Responden 

 

Gambar 4. 2 Gambaran Usia Responden 

 

Tabel 4. 2 Tabel Usia Responden 

Usia 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

< 20 tahun 31 26.5 26.5 26.5 
21 - 25 tahun 79 67.5 67.5 94.0 
26 - 30 tahun 7 6.0 6.0 100.0 
Total 117 100.0 100.0  

 

Berdasarkan tabel usia responden di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden berusia 21 - 25 tahun sebanyak 79 responden, jumlah ini cukup signifikan 

dibandingkan jumlah responden dengan usia sekitarnya. Responden dengan usia di 

bawah 20 tahun berjumlah 31 responden, dan untuk usia 26 – 30 tahun berjumlah 7 

responden. 
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4.2.3 Pendapatan/Uang Saku per Bulan 

  
Gambar 4. 3 Gambaran Pendapatan/Uang Saku Responden 

	  

 
Tabel 4. 3 Tabel Pendapatan/Uang Saku Responden 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

berpendapatan antara Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 yaitu sebanyak 48 responden. 

Responden berpendapatan di bawah Rp 1.000.000 sebanyak 36 responden, responden 

berpendapatan antara Rp 2.000.000 – Rp 5.000.000 sebanyak 23 responden, dan sisa  

responden berpendapatan di atas Rp 5.000.000 sebanyak 10 responden. 

 

 

 

Pendapatan_per_Bulan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

< Rp 1.000.000 36 30.8 30.8 30.8 
> Rp 5.000.000 10 8.5 8.5 39.3 
Rp 1.000.000 - Rp 
2.000.000 48 41.0 41.0 80.3 

Rp 2.000.000 - Rp 
5.000.000 

23 19.7 19.7 100.0 

Total 117 100.0 100.0  
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4.2.4 Pendidikan Terakhir 

  
Gambar 4. 4 Gambaran Pendidikan Terakhir Responden 

 

Tabel 4. 4 Tabel Pendidikan Terakhir Responden 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

berpendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 79 responden, responden berpendidikan 

terakhir sarjana sebanyak 34 responden, dan responden berpendidikan terakhir SMP 

dan Pascasarjana memiliki jumlah yang sama yaitu masing-masing sebanyak 2 

responden. 

 

 

 

Pendidikan_Terakhir 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Pascasarjana 2 1.7 1.7 1.7 
Sarjana 34 29.1 29.1 30.8 
SMA 79 67.5 67.5 98.3 
SMP 2 1.7 1.7 100.0 
Total 117 100.0 100.0  
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4.2.5 Pekerjaan 

                     
 

Gambar 4. 5 Gambaran Pekerjaan Responden 
 

Tabel 4. 5 Tabel Pekerjaan Responden 

	  

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden adalah 

pelajar/mahasiswa sebanyak yaitu 97 responden. Sedangkan responden yang memiliki 

perkerjaan sebagai pegawai negeri/swasta sebanyak 15 responden, dan responden 

wiraswasta sebanyak 5 orang. 

 

 

 

Pekerjaan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Pegawai 
Negeri/Swasta 

15 12.8 12.8 12.8 

Pelajar/Mahasiswa 97 82.9 82.9 95.7 
Wiraswasta 5 4.3 4.3 100.0 
Total 117 100.0 100.0  
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4.2.6 Kunjungan ke Sushi Tei 

 
 

                             Gambar 4. 6 Gambaran Kunjungan Responden ke Sushi Tei 

	  

Tabel 4. 6 Tabel Kunjungan Responden ke Sushi Tei 

 
Kunjungan_ke_SUSHITEI 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 
> 3 kali 98 83.8 83.8 83.8 
2 - 3 kali 19 16.2 16.2 100.0 
Total 117 100.0 100.0  

 
                             

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

telah melakukan kunjungan ke Sushi Tei Pondok Indah Mall Jakarta lebih dari 3 

kali, yaitu sebanyak 98 responden. Sedangkan responden yang telah melakukan 

kunjungan ke Sushi Tei Pondok Indah Mall Jakarta 2 – 3 kali, yaitu sebanyak 19 

responden. 
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4.3 Pengujian Instrumen 
 

Case Processing Summarya 

Tabel 4. 7 Tabel Case Processing Summary 

 

 
 

 

 

 

Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen telah dicoba pada 30 responden. 

Instrumen terdiri dari 14 butir pertanyaan pada variabel independen, 3 butir 

pertanyaan pada variabel intervening, dan 5 butir pertanyaan pada variabel dependen. 

Jawaban rendah diberi skor 1 dan tertinggi diberi skor 7. Hasil uji validitas dan 

reliabilitas pada masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

30 100.0% 0 0.0% 30 100.0% 

30 100.0% 0 0.0% 30 100.0% 

30 100.0% 0 0.0% 30 100.0% 

30 100.0% 0 0.0% 30 100.0% 
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4.3.1 Uji Validitas 

	  	  	  	  	  	  4.3.1.1 Tangibles 
 

Tabel 4. 8 Tabel Uji Validitas Tangibles Pre-Test 

 
Pada tabel diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada variabel 

Tangibles akan dianalisis untuk 3 butir pertanyaan. Untuk nilai r taraf 

kepercayaan 95 % atau signifikansi 5 % dapat dicari berdasarkan jumlah 

responden (N). Oleh karena N = 30 dan 𝛼 = 0,05, maka besarnya nilai r tabel 

adalah 0, 361. 

Hasil Pearson Correlation pada tabel di atas diketahui bahwa semua 

pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel 0,361 sehingga semua pertanyaan 

pada variabel Tangibles adalah valid. 

 

Correlations 

 Tangibles1 Tangibles2 Tangibles3 Total1 

Tangibles1 

Pearson 
Correlation 

1 .474** .560** .823** 

Sig. (2-tailed)  .008 .001 .000 

N 30 30 30 30 

Tangibles2 

Pearson 
Correlation 

.474** 1 .616** .836** 

Sig. (2-tailed) .008  .000 .000 
N 30 30 30 30 

Tangibles3 

Pearson 
Correlation 

.560** .616** 1 .850** 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 
N 30 30 30 30 

Total1 

Pearson 
Correlation 

.823** .836** .850** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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4.3.1.2 Reliability 

 
Tabel 4. 9 Tabel Uji Validitas Reliability Pre-Test 

 

Pada tabel diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada variabel 

Reliability akan dianalisis untuk 3 butir pertanyaan. Untuk nilai r taraf 

kepercayaan 95 % atau signifikansi 5 % dapat dicari berdasarkan jumlah 

responden (N). Oleh karena N = 30 dan 𝛼 = 0,05, maka besarnya nilai r tabel 

adalah 0, 361. 

Hasil Pearson Correlation pada tabel di atas diketahui bahwa semua 

pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel 0,361 sehingga semua pertanyaan 

pada variabel Reliability adalah valid. 

 

 

 

Correlations 

 Reliability1 Reliability2 Reliability3 Total2 

Reliability1 

Pearson Correlation 1 .316 .218 .747** 

Sig. (2-tailed)  .089 .247 .000 

N 30 30 30 30 

Reliability2 
Pearson Correlation .316 1 .166 .738** 

Sig. (2-tailed) .089  .381 .000 
N 30 30 30 30 

Reliability3 
Pearson Correlation .218 .166 1 .607** 

Sig. (2-tailed) .247 .381  .000 
N 30 30 30 30 

Total2 

Pearson Correlation .747** .738** .607** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 4.3.1.3 Responsiveness 
 

 
Tabel 4. 10 Tabel Uji Validitas Responsiveness Pre-Test 

 

Pada tabel diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada variabel 

Responsiveness akan dianalisis untuk 3 butir pertanyaan. Untuk nilai r taraf 

kepercayaan 95 % atau signifikansi 5 % dapat dicari berdasarkan jumlah 

responden (N). Oleh karena N = 30 dan 𝛼 = 0,05, maka besarnya nilai r tabel 

adalah 0, 361. 

Hasil Pearson Correlation pada tabel di atas diketahui bahwa semua 

pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel 0,361 sehingga semua pertanyaan 

pada variabel Responsiveness adalah valid. 

 

 

 

Correlations 

 Responsiveness
1 

Responsiveness2 Responsiveness3 Total3 

Responsiveness1 

Pearson Correlation 1 .593** .312 .791** 

Sig. (2-tailed)  .001 .093 .000 

N 30 30 30 30 

Responsiveness2 
Pearson Correlation .593** 1 .770** .925** 
Sig. (2-tailed) .001  .000 .000 
N 30 30 30 30 

Responsiveness3 
Pearson Correlation .312 .770** 1 .800** 
Sig. (2-tailed) .093 .000  .000 
N 30 30 30 30 

Total3 

Pearson Correlation .791** .925** .800** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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4.3.1.4 Assurance 
 

Tabel 4. 11 Tabel Uji Validitas Assurance Pre-Test 

 

Pada tabel diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada variabel 

Assurance akan dianalisis untuk 3 butir pertanyaan. Untuk nilai r taraf 

kepercayaan 95 % atau signifikansi 5 % dapat dicari berdasarkan jumlah 

responden (N). Oleh karena N = 30 dan 𝛼 = 0,05, maka besarnya nilai r tabel 

adalah 0, 361. 

Hasil Pearson Correlation pada tabel di atas diketahui bahwa semua 

pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel 0,361  sehingga semua pertanyaan 

pada variabel Assurance adalah valid. 

 
 

 

Correlations 

 Assurance1 Assurance2 Assurance3 Total4 

Assurance1 

Pearson Correlation 1 .246 -.002 .609** 

Sig. (2-tailed)  .189 .991 .000 

N 30 30 30 30 

Assurance2 
Pearson Correlation .246 1 .397* .823** 
Sig. (2-tailed) .189  .030 .000 
N 30 30 30 30 

Assurance3 
Pearson Correlation -.002 .397* 1 .632** 
Sig. (2-tailed) .991 .030  .000 
N 30 30 30 30 

Total4 

Pearson Correlation .609** .823** .632** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



	   65	  

4.3.1.5 Emphaty 
 

Tabel 4. 12 Tabel Uji Validitas Emphaty Pre-Test 

 

Pada tabel diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada variabel 

Emphaty akan dianalisis untuk 2 butir pertanyaan. Untuk nilai r taraf kepercayaan 

95 % atau signifikansi 5 % dapat dicari berdasarkan jumlah responden (N). Oleh 

karena N = 30 dan 𝛼 = 0,05, maka besarnya nilai r tabel adalah 0, 361. 

Hasil Pearson Correlation pada tabel di atas diketahui bahwa semua 

pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel 0,361 sehingga semua pertanyaan 

pada variabel Emphaty adalah valid. 

Correlations 

 Emphaty1 Emphaty2 Total5 

Emphaty1 

Pearson Correlation 1 .432* .855** 

Sig. (2-tailed)  .017 .000 

N 30 30 30 

Emphaty2 
Pearson Correlation .432* 1 .837** 
Sig. (2-tailed) .017  .000 
N 30 30 30 

Total5 

Pearson Correlation .855** .837** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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4.3.1.6 Perceived Value 
 

Tabel 4. 13 Tabel Uji Validitas Perceived Value Pre-Test 

	  

	  

	  
	    

 
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada tabel diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada variabel Perceived 

Value akan dianalisis untuk 3 butir pertanyaan. Untuk nilai r taraf kepercayaan 95 % 

atau signifikansi 5 % dapat dicari berdasarkan jumlah responden (N). Oleh karena N = 

30 dan 𝛼 = 0,05, maka besarnya nilai r tabel adalah 0, 361. 

Hasil Pearson Correlation pada tabel di atas diketahui bahwa semua pertanyaan 

memiliki nilai r hitung > r tabel 0,361 sehingga semua pertanyaan pada variabel 

Perceived Value adalah valid. 

 

 

Correlations 

 Perceived_
Value1 

Perceived_
Value2 

Perceived_
Value3 

Total6 

Perceived_Valu
e1 

Pearson 
Correlation 

1 .661** .232 .724** 

Sig. (2-tailed)  .000 .218 .000 

N 30 30 30 30 

Perceived_Valu
e2 

Pearson 
Correlation 

.661** 1 .558** .892** 

Sig. (2-tailed) .000  .001 .000 
N 30 30 30 30 

Perceived_Valu
e3 

Pearson 
Correlation 

.232 .558** 1 .801** 

Sig. (2-tailed) .218 .001  .000 
N 30 30 30 30 

Total6 

Pearson 
Correlation 

.724** .892** .801** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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4.3.1.7 Kepuasan Pelanggan  
 

Tabel 4. 14 Tabel Uji Validitas Kepuasan Pelanggan Pre-Test 

Pada tabel diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada variabel Kepuasan 

Pelanggan akan dianalisis untuk 5 butir pertanyaan. Untuk nilai r taraf kepercayaan 95 

% atau signifikansi 5 % dapat dicari berdasarkan jumlah responden (N). Oleh karena 

N = 30 dan 𝛼 = 0,05, maka besarnya nilai r tabel adalah 0, 361. 

Hasil Pearson Correlation pada tabel di atas diketahui bahwa semua pertanyaan 

memiliki nilai r hitung > r tabel 0,361 sehingga semua pertanyaan pada variabel 

Kepuasan Pelanggan adalah valid. 

Correlations 

 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 Total7 

KP1 

Pearson Correlation 1 .702** .215 .573** .664** .803** 

Sig. (2-tailed)  .000 .254 .001 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

KP2 

Pearson Correlation .702** 1 .316 .651** .750** .862** 

Sig. (2-tailed) .000  .089 .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

KP3 

Pearson Correlation .215 .316 1 .372* .348 .600** 

Sig. (2-tailed) .254 .089  .043 .059 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

KP4 

Pearson Correlation .573** .651** .372* 1 .617** .804** 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .043  .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

KP5 

Pearson Correlation .664** .750** .348 .617** 1 .854** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .059 .000  .000 

N 30 30 30 30 30 30 

Total7 

Pearson Correlation .803** .862** .600** .804** .854** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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4.3.2 Uji Reliabilitas 

4.3.2.1 Kualitas Layanan 
 

Tabel 4. 15 Tabel Uji Reliabilitas Kualitas Layanan Pre-Test 

 

 

 

Pada tabel diketahui bahwa besarnya nilai Cronbach’s Alpha, yaitu 

0,853 dengan jumlah pertanyaan sebanyak 14 butir. Nilai Cronbach’s Alpha > 

0,70 sehingga tingkat reliabilitas adalah Reliable. 

4.3.2.2 Perceived Value 

Tabel 4. 16 Tabel Uji Reliabilitas Perceived Value Pre-Test 

 

 

Pada tabel diketahui bahwa besarnya nilai Cronbach’s Alpha, yaitu 

0,707 dengan jumlah pertanyaan sebanyak 3 butir. Nilai Cronbach’s Alpha > 

0,70 sehingga tingkat reliabilitas adalah Reliable. 

4.3.2.3 Kepuasan Pelanggan 
 

Tabel 4. 17 Tabel Uji Reliabilitas Kepuasan Pelanggan Pre-Test 

 

 

Pada tabel diketahui bahwa besarnya nilai Cronbach’s Alpha, yaitu 

0,833 dengan jumlah pertanyaan sebanyak 5 butir. Nilai Cronbach’s Alpha > 

0,70 sehingga tingkat reliabilitas adalah Reliable. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.853 14 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.707 3 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.833 5 
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4.3.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.3.1 Uji Normalitas 

4.3.3.1.1 Analisis Grafik 

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah 

dengan melihat grafik histogram dengan membandingkan antara data 

observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. 

 
                                         Gambar 4. 7 Grafik Histogram Uji Normalitas Pre-Test 

Dengan melihat tampilan grafik histogram di atas, dapat 

diketahui bahwa data histogram memberikan pola distribusi normal, 

sehingga dapat disimpulkan data terdistribusi normal. 

Metode lain yang dapat dilakukan adalah dengan melihat normal 

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dengan 

distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus 

diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 
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                                                  Gambar 4. 8 Diagram Plots Uji Normalitas Pre-Test 

Dengan melihat tampilan grafik normal plot dapat disimpulkan 

bahwa grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis 

diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua 

grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan karena 

memenuhi asumsi normalitas.  

4.3.3.1.2 Analisis Statistik 

                                  Tabel 4. 18 Tabel Analisis Statistik Uji Normalitas Pre-Test 

 

 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Uji normalitas dengan uji statistik digunakan untuk mengetahui 

suatu model berdistribusi secara normal atau tidak secara perhitungan 

analisis statistik. Pendekatan analisis statistik uji normalitas yang 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 30 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation .50014517 

Most Extreme Differences 
Absolute .106 
Positive .084 
Negative -.106 

Kolmogorov-Smirnov Z .581 
Asymp. Sig. (2-tailed) .888 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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digunakan dalam penelitian ini menggunakan Nonparametric Test - One 

Sample K-S. Apabila hasil Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 maka 

data dapat dikatakan berdistribusi normal, namun apabila nilainya < 0,05 

maka data berdistribusi tidak normal. 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan 

Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 maka data dapat dikatakan 

berdistribusi normal. 

4.3.3.2 Uji Multikolinearitas 

                              Tabel 4. 19 Tabel Uji Multikolinearitas 

Penelitian ini menggunakan uji multikolinearitas dengan melihat 

inflation factor (VIF) pada model regresi. Jika VIF kurang dari 5, maka variabel 

tersebut tidak mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas 

lainnya. 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai VIF untuk 

masing-masing variabel kurang dari 5, yaitu variabel Kualitas Layanan dengan 

VIF sebesar 1.568 dan variabel Perceived Value dengan VIF sebesar 1.568 

maka antar variabel tersebut dapat dikatakan tidak mempunyai persoalan 

multikolinearitas. 

	  

Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

1 
   

Kualitas layanan .638 1.568 
Perceived value .638 1.568 
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4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

                            Tabel 4. 20 Tabel Uji Heteroskedastisitas 

	  

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel 

independen memiliki p-value lebih besar dari 0,05, variabel Kualitas Layanan 

dengan p-value sebesar 0.737 dan variabel Perceived Value dengan p-value 

sebesar 0.463, yang berarti bahwa pada model regresi di atas tidak terdapat 

masalah heteroskedastisitas.	  

4.3.4 Analisis Statistik Deskriptif 

                       Tabel 4. 21 Tabel Analisis Statistik Deskriptif Tangibles 
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Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa bukti langsung yang dimiliki Sushi Tei 

Pondok Indah Mall dinilai baik oleh pelangganya. Hal ini diketahui lebih dari 50 % 

pelanggan Sushi Tei Pondok Indah Mall memberikan penilaian dengan 3 skala 

tertinggi yang menunjukkan ukuran setuju kepada dimensi Tangibles, yaitu sebesar 

91.4% (Fasilitas Fisik), 78.7% (Penampilan), dan 91.4% (Modern). 

                Tabel 4. 22 Tabel Analisis Statistik Deskriptif Reliability 

 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa keandalan yang dimiliki Sushi Tei 

Pondok Indah Mall dinilai baik oleh pelangganya. Hal ini diketahui lebih dari 50 % 

pelanggan Sushi Tei Pondok Indah Mall memberikan penilaian dengan 3 skala 

tertinggi yang menunjukkan ukuran setuju kepada dimensi Reliability, yaitu sebesar 

82.9% (Pelayanan Baik), 90.6% (Administrasi Akurat), dan 88% (Pelayanan Sesuai 

Janji). 

                        

 

 

	  



	   74	  

Tabel 4. 23 Tabel Analisis Statistik Deskriptif Responsiveness 

 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa daya tangkap yang dimiliki Sushi Tei 

Pondok Indah Mall dinilai baik oleh pelangganya. Hal ini diketahui lebih dari 50 % 

pelanggan Sushi Tei Pondok Indah Mall memberikan penilaian dengan 3 skala 

tertinggi yang menunjukkan ukuran setuju kepada dimensi Responsiveness, yaitu 

sebesar 91.4% (Layanan Cepat), 78.7% (Membantu Kesulitan), dan 91.4% (Cepat 

Tanggap).  
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 Tabel 4. 24 Tabel Analisis Statistik Deskriptif Assurance 

 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jaminan yang dimiliki Sushi Tei 

Pondok Indah Mall dinilai baik oleh pelangganya. Hal ini diketahui lebih dari 50 % 

pelanggan Sushi Tei Pondok Indah Mall memberikan penilaian dengan 3 skala 

tertinggi yang menunjukkan ukuran setuju kepada dimensi Assurance yaitu sebesar 

94% (Reputasi Terjamin), 82.1% (Berkompeten), dan 85.4% (Ramah). 

                      Tabel 4. 25 Tabel Analisis Statistik Deskriptif Emphaty 
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Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Emphaty yang dimiliki Sushi Tei 

Pondok Indah Mall dinilai baik oleh pelangganya. Hal ini diketahui lebih dari 50% 

pelanggan Sushi Tei Pondok Indah Mall memberikan penilaian dengan 3 skala 

tertinggi yang menunjukkan ukuran setuju kepada dimensi Emphaty yaitu sebesar 

71.8% (Memperhatikan Kebutuhan Pelanggan), dan 70.9% (Cepat Menanggapi 

Komplain). 

Kelima tabel yang dipaparkan di atas, merupakan tabel hasil analisis deskriptif 

dimensi Kualitas Layanan. Dari tabel-tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa restoran 

Jepang Sushi Tei Pondok Indah Mall memiliki Kualitas Layanan yang baik. Hal ini 

diketahui lebih dari 50% pelanggan Sushi Tei memberikan penilaian setuju dan sangat 

setuju terhadap variabel Kualitas Layanan.  

                 Tabel 4. 26 Tabel Analisis Statistik Deskriptif Perceived Value 

 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pelanggan Sushi Tei Pondok Indah 

Mall dinilai setuju. Hal ini diketahui lebih dari 50 % pelanggan Sushi Tei Pondok 

Indah Mall memberikan penilaian dengan 3 skala tertinggi yang menunjukkan ukuran 
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setuju kepada dimensi Perceived Value yaitu sebesar 79.5% (Harga Kompetitif), 

87.2% (Manfaat yang diperoleh sesuai) dan 68.3% (Kebanggaan). 

Tabel 4. 27 Tabel Analisis Statistik Deskriptif Kepuasan Pelanggan 

 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pelanggan Sushi Tei Pondok Indah 

Mall dinilai setuju. Hal ini diketahui lebih dari 50 % pelanggan Sushi Tei Pondok 

Indah Mall memberikan penilaian dengan 3 skala tertinggi yang menunjukkan ukuran 

setuju kepada dimensi Kepuasan Pelanggan yaitu sebesar 78.6% (Sesuai dengan 

Harapan), 90.5% (Puas), 69.3% (Cepat Tanggap dengan Masalah Konsumen), 76.1% 

(Pengalaman yang Baik), dan 83% (Harga Sesuai dengan Kualitas). 
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4.3.5 Uji Hipotesa  

4.3.5.1 Persamaan Pertama 

Persamaan substruktrual 1: Y1= PY1X1 + 𝜖1 

4.3.5.1.1 Analisis Determinasi (Uji R Square) persamaan Pertama 

                           Tabel 4. 28 Tabel Analisis Determinasi Persamaan Pertama 

 

 
 
 

D

           Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa koefisien (r) yaitu sebesar 

0.728. Nilai tersebut menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara 

variabel  Kualitas Layanan dinyatakan memiliki hubungan yang kuat 

dikarenakan memiliki nilai korelasi > 0,50. 

Sedangkan nilai Adjusted R Square (koefisien determinasi) 

dihasilkan angka sebesar 0.526 yang berarti bahwa variasi variabel 

Kepuasan Pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel Kualitas layanan 

sebesar 0.526 atau sebesar 52.6%. Angka tersebut mempunyai maksud 

bahwa pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan adalah 

52.6%. Adapun sisanya sebesar 47.4% (100%-52.6%) dipengaruhi oleh 

faktor lain. Dengan kata lain, variabel Kepuasan Pelanggan dapat 

diterangkan dengan menggunakan variabel Kualitas Layanan sebesar 

52.6% sedangkan pengaruh sebesar 47.4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain 

yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 

 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .728a .530 .526 .64565 
a. Predictors: (Constant), Kualitas layanan 
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4.3.5.1.2 Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t) Persamaan pertama 

                         Tabel 4. 29 Tabel Analisis Uji t Persamaan Pertama 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .813 .410  1.982 .050 
Kualitas layanan .860 .076 .728 11.379 .000 
a. Dependent Variable: Kepuasan pelanggan 

 

Ho: Tidak ada pengaruh signifikan antara Kualitas Layanan dengan 

Kepuasan Pelanggan 

Ha: Ada pengaruh signifikan antara Kualitas Layanan dengan 

Kepuasan Pelanggan 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka diperoleh angka t 

penelitian sebesar 11.379 > t tabel 1.9808, karena itu dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak yang berarti Kualitas Layanan berpengaruh secara 

signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. Hal ini juga tercermin dalam 

angka  signifikansi sebesar 0.000 dimana nilai 0.000 < 0.05 dan karena itu 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang berarti Kualitas layanan 

berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. 
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4.3.5.2 Persamaan Kedua 

Persamaan substruktrual 2: Y2 = PY2X1 + PY2Y1 + 𝜖1 

4.3.5.2.1 Analisis Determinasi (Uji R Square) persamaan kedua 

                                     Tabel 4. 30 Tabel Analisis Determinasi Persamaan Kedua 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .602a .362 .357 .82807 
a. Predictors: (Constant), Kualitas layanan 

                                       

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa koefisien (r) yaitu sebesar 0.602. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel  

Kualitas layanan dinyatakan memiliki hubungan yang kuat dikarenakan memiliki 

nilai korelasi > 0,50. 

Sedangkan nilai Adjusted R Square (koefisien determinasi) dihasilkan 

angka sebesar 0.357 yang berarti bahwa variasi variabel Perceived value dapat 

dijelaskan oleh variabel Kualitas Layanan adalah sebesar 0.357 atau sebesar 

35.7%. Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh Kualitas Layanan 

terhadap Perceived Value adalah 35.7%. Adapun sisanya sebesar 64.3% (100%-

35.7%) dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan kata lain, variabel Perceived Value 

dapat diterangkan dengan menggunakan variabel Kualitas Layanan sebesar 

35.7%  sedangkan pengaruh sebesar 64.3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain 

yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .764a .584 .580 .60742 
a. Predictors: (Constant), Perceived value 

 
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa koefisien (r) yaitu sebesar 0.764. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel  

Perceived Value dinyatakan memiliki hubungan yang kuat dikarenakan 

memiliki nilai korelasi > 0,50. 

Sedangkan nilai Adjusted R Square (koefisien determinasi) dihasilkan 

angka sebesar 0.580 yang berarti bahwa variasi variabel Kepuasan Pelanggan 

dapat dijelaskan oleh variabel Perceived Value adalah sebesar 0.580 atau 

sebesar 58.0%. Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh Perceived 

Value terhadap Kepuasan Pelanggan adalah 58.0%. Adapun sisanya sebesar 

42% (100%-58.0%) dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan kata lain, variabel 

Kepuasan Pelanggan dapat diterangkan dengan menggunakan variabel 

Perceived Value sebesar 58.0%  sedangkan pengaruh sebesar 42% dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 
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4.3.5.2.2 Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t) Persamaan kedua 

                               Tabel 4. 31 Tabel Analisis Uji t Persamaan Kedua 

 

                                    

Ho: Tidak ada pengaruh signifikan antara Kualitas Layanan dengan 

Perceived Value 

Ha: Ada pengaruh signifikan antara Kualitas Layanan dengan 

Perceived Value 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka diperoleh angka t 

penelitian sebesar 8.080 > t tabel 1.9808, karena itu dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak yang berarti Kualitas Layanan berpengaruh secara 

signifikan terhadap Perceived Value. Hal ini juga tercermin dalam angka  

signifikansi sebesar 0.000 dimana nilai 0.000 < 0.05 dan karena itu dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak yang berarti Kualitas layanan berpengaruh 

secara signifikan terhadap Perceived Value. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.188 .526  2.259 .026 
Kualitas layanan .783 .097 .602 8.080 .000 
a. Dependent Variable: Perceived value 
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Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.688 .300  5.632 .000 
Perceived value .694 .055 .764 12.697 .000 

a. Dependent Variable: Kepuasan pelanggan 
 

Ho: Tidak ada pengaruh signifikan antara Perceived Value dengan 

Kepuasan Pelanggan 

Ha: Ada pengaruh signifikan antara Perceived Value dengan 

Kepuasan Pelanggan 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka diperoleh angka t 

penelitian sebesar 12.697 > t tabel 1.9808, karena itu dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak yang berarti Perceived Value berpengaruh secara 

signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. Hal ini juga tercermin dalam 

angka  signifikansi sebesar 0.000 dimana nilai 0.000 < 0.05 dan karena itu 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang berarti Perceived Value 

berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. 

4.3.5.2.3 Uji Koefisien Regresi secara Bersama-sama (Uji F) Persamaan kedua 

                                    Tabel 4. 32 Tabel Analisis Statistik Uji F Persamaan Kedua 

 
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 70.958 2 35.479 130.664 .000b 
Residual 30.954 114 .272   

Total 101.912 116    

a. Dependent Variable: Kepuasan pelanggan 
b. Predictors: (Constant), Perceived value, Kualitas layanan 
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Ho: Tidak ada pengaruh signifikan antara Kualitas Layanan dan 

Perceived Value secara bersama-sama dengan Kepuasan 

Pelanggan 

Ha: Ada pengaruh signifikan antara Kualitas Layanan dan 

Perceived Value  secara bersama-sama dengan Kepuasan 

Pelanggan 

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel di 

atas tampak bahwa dengan uji ANOVA atau F test diperoleh F hitung 

sebesar 130.664 (F tabel sebesar : 3.07) dengan tingkat signifikan 0,000. 

Oleh karena F hitung lebih besar dari F tabel dan probabilitas jauh lebih 

kecil dari 0,05 yang berarti Ho ditolak yang dapat dikatakan bahwa  

Kualitas Layanan dan Perceived Value secara bersama-sama memiliki 

pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

4.3.5.2.4 Analisis Koefisien Korelasi 

                        Tabel 4. 33 Tabel Analisis Koefisien Korelasi 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai hubungan antara Kualitas 

Layanan dan Kepuasan Pelanggan sebesar 0.728. Hal ini menunjukkan 

bahwa terjadi hubungan yang kuat antara Kualitas Layanan dengan 
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Kepuasan Pelanggan. Sedangkan arah hubungannya searah karena hasilnya 

positif. Searah artinya semakin tinggi Kualitas Layanan maka semakin 

tinggi tingkat Kepuasan Pelanggan. Korelasi antar dua variabel tersebut 

bersifat signifikan karena angka sebesar 0.000 < 0.05. 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai hubungan antara 

Perceived Value dan Kepuasan Pelanggan sebesar 0.764. Hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara Perceived 

Value dengan Kepuasan Pelanggan. Sedangkan arah hubungannya searah 

karena hasilnya positif. Searah artinya semakin tinggi Perceived Value 

maka semakin tinggi tingkat Kepuasan Pelanggan. Korelasi antar dua 

variabel tersebut bersifat signifikan karena angka sebesar 0.000 < 0.05. 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai hubungan antara Kualitas 

Layanan dan Perceived Value sebesar 0.602. Hal ini menunjukkan bahwa 

terjadi hubungan yang kuat antara Kualitas Layanan dengan Perceived 

Value. Sedangkan arah hubungannya searah karena hasilnya positif. Searah 

artinya semakin tinggi Perceived Value maka semakin tinggi tingkat 

Kepuasan Pelanggan. Korelasi antar dua variabel tersebut bersifat 

signifikan karena angka sebesar 0.000 < 0.05. 

4.3.5.2.6 Analisis Variabel Intervening 

Hasil output SPSS menghasilkan nilai standardized beta Kualitas 

Layanan pada persamaan pertama sebesar 0.728 dan signifikan pada 0.000 

yang berarti Kualitas Layanan mempengaruhi Kepuasan Pelanggan. Nilai 

koefisien standardized beta 0.728 merupakan nilai p1. 
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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. 

4.3.5.2.6.1 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 
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Pelanggan dipengaruhi oleh Kualitas Layanan sebesar 72.8% dan sisanya 

27.2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model ini. 

4.3.5.2.6.2 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. 

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. 

4.3.5.2.6.3 Pengaruh Total 

Pengaruh total yang dimaksud adalah penjumlahan antara 

pengaruh langsung dan tidak langsung. Dengan demikian, pengaruh total 
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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 = (1− 0.362) = 0.799 

e2 = (1− 0.584 = 0.416 

Standar error dari koefisien indirect effects (Sp2p3) 

Sp2p3 = 𝑝3!𝑆𝑝2! + 𝑝2!𝑆𝑝3! + 𝑆𝑝2!𝑆𝑝3! 

 = (0.764)!   0.097 !     +   (0.602)!    (0.055)! +   (0.097)!(0.055)! 

 = 0.00549+ 0.00109+ 0.0000284 = 0.0066084 = 0.08129206 

Nilai t statistik pengaruh mediasi/ intervening dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

t  =   !!!!
!"!!!

  =  (!.!"#)(!.!"#)
!.!"#$%$!&

  =   !.!"##$%
!.!"#$%$!&

  =  5.6577  

e1	  

e2	  Kualitas 
Layanan 

Kepuasan 
Pelanggan 

Perceived 
Value 
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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.  

Berdasarkan diagram di atas, berikut adalah persamaan strukturalnya: 

1. Kualitas Layanan (X1) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y2). 

Persamaannya adalah Y2= PY1X1 + 𝜖1 atau Y2 = 0.728 + 𝜖1 

2. Kualitas Layanan (X1) terhadap Perceived Value (Y1) terhadap 

Kepuasan Pelanggan (Y2). Persamaannya adalah Y2 = PY1X1 + 𝜖2 atau 

Y2 = 0.602 X1 + 0.764 Y1 + 𝜖2. 
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4.4 Implikasi Manajerial 

Dari hasil regresi yang telah dilakukan, maka berdasarkan hipotesa yang telah 

dirumuskan dapat disimpulkan beberapa hal: 

1. Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Hasil analisis deskriptif dimensi Kualitas Layanan. Menunjukkan 

bahwa restoran Jepang Sushi Tei Pondok Indah Mall memiliki Kualitas 

Layanan yang baik. Hal ini diketahui lebih dari 50% pelanggan Sushi 

Tei memberikan penilaian dengan 3 skala tertinggi yang menunjukkan 

ukuran setuju terhadap variabel Kualitas Layanan. Namun, diantara 

kelima dimensi Kualitas Layanan tersebut, dimensi Emphaty 

merupakan dimensi yang memiliki penilaian presentase paling rendah 

dibandingkan dengan dimensi Kualitas Layanan lainnya. 

b. Pelanggan restoran Jepang Sushi Tei memiliki Perceived Value  yang 

baik. Hal ini diketahui lebih dari 50 % pelanggan Sushi Tei Pondok 

Indah Mall memberikan penilaian dengan 3 skala tertinggi yang 

menunjukkan ukuran setuju kepada dimensi Perceived Value. 

c. Pelanggan puas dengan restoran jepang Sushi Tei Pondok Indah Mall. 

Hal ini diketahui lebih dari 50 % pelanggan Sushi Tei Pondok Indah 

Mall memberikan penilaian dengan 3 skala tertinggi yang menunjukkan 

ukuran setuju kepada dimensi Kepuasan Pelanggan. 

2. Berdasarkan hasil regresi, hipotesa yang dirumuskan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

a. Pada persamaan struktural pertama, Kualitas Layanan berpengaruh 

positif terhadap Kepuasan Pelanggan. 
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b. Pada persamaan struktural kedua, Kualitas Layanan berpengaruh 

positif terhadap Perceived Value  dan Perceived Value berpengaruh 

positif terhadap Kepuasan Pelanggan. 

3. Pada analisis determinasi disimpulkan bahwa: 

 a. Pada persamaan struktural pertama, variabel Kepuasan Pelanggan 

dapat dijelaskan oleh variabel Kualitas Layanan sebesar 0.526 atau 

sebesar 52.6% 

b. Pada persamaan struktural kedua, variabel Perceived Value dapat 

dijelaskan oleh variabel Kualitas Layanan sebesar 0.357 atau 

sebesar 35.7% dan variabel Kepuasan Pelanggan dapat dijelaskan 

oleh variabel Perceived value sebesar 0.580 atau sebesar 58.0%. 

Berdasarkan hasil perhitungan hipotesis yang telah dirumuskan, Kualitas 

Layanan dapat berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kualitas Layanan 

memiliki peranan yang cukup tinggi dalam mempengaruhi tingkat Kepuasan 

Pelanggan. Untuk itu, pihak manajemen Sushi Tei Pondok Indah Mall dapat berfokus 

dalam melakukan implementasi Kualitas Layanan untuk meningkatkan dan 

mempertahankan tingkat Kepuasan Pelanggan. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis statistik deskriptif, restoran Jepang Sushi 

Tei memiliki Kualitas Layanan yang baik. Hal ini terlihat lebih dari 50 % pelanggan 

Sushi Tei Pondok Indah Mall memberikan penilaian dengan 3 skala tertinggi yang 

menunjukkan ukuran setuju kepada dimensi Kepuasan Pelanggan. Namun, diantara 

kelima dimensi Kualitas Layanan tersebut, dimensi Emphaty merupakan dimensi 

yang memiliki penilaian presentase paling rendah dibandingkan dengan dimensi 

Kualitas Layanan lainnya. Hal ini dikarenakan Sushi Tei Pondok Indah Mall selalu 
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ramai dikunjungi oleh para pelanggan dan mengingat karyawan yang bekerja di Sushi 

Tei terbatas, maka mereka tidak cukup memiliki banyak waktu untuk menangani 

komplain pelanggan. 
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BAB V 

PENUTUP 
	  

5.1 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. 

 

5.2 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 
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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 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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