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ABSTRAK 

 
Kepuasan konsumen Ahass Barokah Motor dipengaruhi oleh harga, kualitas pelayanan dan 

lokasi. Kepuasan konsumen menciptakan terhadap harga, kualitas pelayanan dan lokasi dalam melayani 

pasar yang dirasa cukup potensial dengan situasi persaingan usaha yang semakin ketat 

Permasalahan penelitan ini adalah (1) Apakah harga, kalitas pelayanan, dan lokasi secara persial 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen d Ahass Barokah Motor? (2) Apakah harga, 

kualitas pelayanan, dan lokasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di 

Ahass Barokah Motor? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi 96 responden dari konsumen di Ahass Barokah Motor. Teknik  yang  digunakan  dalam  

pengambilan sampel adalah menggunakan tehnik random sampling. Data yang terkumpul yang berasal  

dari  data  primer  dianalisis  secara  deskriptif  dan  analisis regresi linear berganda dengan menggunakan 

program SPSS (Statitical Program For Social Science).  

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen di Ahass Barokah Motor, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen di Ahass Barokah Motor, dan lokasi juga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen di Ahass Barokah Motor, serta harga, kualitas pelayanan, dan lokasi secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di Ahass barokah Motor. 

 

KATA KUNCI  : Harga, kualitas pelayanan, lokasi, kepuasan konsumen 

 

I. LATAR BELAKANG 

Pada era bisnis saat ini, 

persaingan dalam dunia bisnis jasa 

semakin bertambah ketat. Persaingan 

yang semakin ketat ini menuntut para 

pelaku bisnis untuk mampu 

memaksimalkan kinerja 

perusahaannya agar dapat bersaing di 

pasar. Perusahaan harus berusaha 

keras untuk mempelajari dan 

memahami kebutuhan dan keinginan 

konsumennya.  

Banyaknya jumlah kendaraan 

bermotor di Kota Kediri juga 

membuat para pengusaha jasa 

bengkel motor tidak begitu 

mengkhawatirkan jumlah pelanggan 

yang membutuhkan jasa bengkel.  

Perusahaan juga harus mampu 

mengatasi masalah-masalah yang 
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terjadi pada konsumen seperti 

keluhan dam komplain yang dialami 

oleh konsumen saat menggunakan 

jasa perusahaan. 

Dengan memahami kebutuhan, 

keinginan dan permintaan konsumen, 

maka akan memberikan masukan 

penting bagi perusahaan untuk 

merancang strategi pemasaran agar 

dapat menciptakan kepuasan bagi 

konsumennya. Menurut Swastha 

(2010:29), bahwa ada 5 (lima) 

penggerak utama kepuasan 

pelanggan, yaitu : kualitas pelayanan, 

harga, faktor emosional, lokasi dan 

kemudahan untuk mendapatkan jasa. 

Menurut Kotler (2009:35), 

kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang berasal dari 

perbandingan antara kesannya 

terhadap kinerja atau hasil suatu 

produk atau jasa dan harapannya. Jadi 

yang perlu diperhatikan adalah 

perasaan konsumen yang senang. 

Sehingga konsumen tersebut akan 

melakukan pembelian ulang kepada 

penyedia jasa yang sama. 

Ahass Barokah Motor  Adalah 

bengkel resmi  Sepeda Motor Honda. 

Bengkel  AHASS  (Astra  Honda  Au

thorized Service Station) Barokah 

Motor berdiri sejak tahun 1998.  

Ahass Barokah Motor memberikan 

pelayanan servis dan menyediakan 

suku cadang motor honda. Akan 

tetapi pada bulan-bulan terakhir ini 

bengkel ini mengalami masalah 

kepuasan konsumen yaitu 

meningkatnya keluhan konsumen 

perbulannya. Kuat dugaan di 

akibatkan oleh harga, kualitas 

pelayanan dan lokasinya. 

Kualitas layanan adalah 

permulaan dari kepuasan pelanggan. 

Pelanggan akan merasa puas, apabila 

mereka memperoleh pelayanan yang 

baik atau sesuai dengan yang 

diharapkan. Menurut Laksana 

(2008:96) menyatakan bahwa 

pengaruh kualitas layanan terhadap 

kepuasan dijelaskan sebagai berikut: 

“if the service perform at the level that 

is expected or predicted, the 

satisfaction level is considered to be 

just OK” artinya jika pelayanan yang 

diberikan kepada pelanggan sesuai 

yang diharapkan maka akan 

memberikan kepuasan. Dengan 

demikian kualitas pelayanan terus 

ditingkatkan sehingga mencapai apa 

yang diharapkan oleh pelanggan 

maka akan puas. 

Harga menurut Kotler (2012:19) 

menyatakan bahwa harga juga 

merupakan salah satu elemen bauran 

pemasaran yang paling fleksibel. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pada tingkat harga tertentu, 

jika manfaat yang dirasakan 

meningkat, maka nilainya akan 

meningkat pula. Apabila nilai yang 

dirasakan pelanggan semakin tinggi, 

maka akan menciptakan kepuasan 

pelanggan yang maksimal.Selain 

pelayanan dan harga, ada faktor lain 

yang tak kalah penting yaitu lokasi. 

Perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa juga harus pandai dalam memilih 

lokasi sebagai tempat perusahaan 

tersebut melakukan seluruh 

kegiatannya, karena dengan lokasi 

yang strategis akan lebih 

menguntungkan perusahaan. 

Menurut Kotler (2012: 92) 

menyatakan bahwa lokasi adalah 

suatu tempat di mana perusahaan atau 

instansi tersebut melakukan kegiatan. 

Selain itu menurut Tjiptono (2009:65) 

mengatakan bahwa mood dan respon 

pelanggan dipengaruhi secara 

signifikan oleh lokasi, desain dan tata 

letak fasilitas jasa. Mood dan respon 

inilah yang nantinya bisa 

memunculkan kepuasan atau 

ketidakpuasan. 

Dari uraian diatas penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Harga, Kualitas 

Pelayanan, Dan Lokasi Terhadap 

Kepuasan Konsumen Di Bengkel 

Resmi Ahass Barokah Motor”. 

Berdasar latarbelakang diatas juga, 

maka permasalahan pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut : (1) 

Adakah  pengaruh yang signifikan 

antara harga terhadap kepuasan 

konsumen di Ahass Barokah Motor? 

(2) Adakah  pengaruh yang signifikan 

antara kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen di Ahass 

Barokah Motor? (3) Adakah  

pengaruh yang signifikan antara 

lokasi terhadap kepuasan konsumen 

di Ahass Barokah Motor? (4) Adakah 

pengaruh yang signifikan antara 

harga, kualitas pelayanan, dan lokasi 

secara simultan terhadap kepuasan 

konsumen di Ahass Barokah Motor? 

 

Kajian Teori Dan Hipotesis 

Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen Menurut 

Alma (2006:238), adalah “tingkat 

perasaan konsumen setelah 

membandingkan dengan 

harapannya”.  

 

 

Harga  

Menurut Tjiptono (2008:151), 

“harga” merupakan “satuan moneter 

atau ukuran lainnya (termasuk barang 
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dan jasa lainnya) yang ditukarkan 

agar memperoleh hak kepemilikan 

atau penggunaan suatu barang atau 

jasa tersebut”.  

 

Kualitas Pelayanan 

Menurut Tjiptono (2011:59), 

menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan adalah tingkat keunggulan 

yang diharapkan dan pengendalian 

atas tingkat keunggulan tersebut 

untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. 

 

Lokasi  

Menurut Kasmir (2009:129), 

“lokasi” adalah “Tempat melayani 

konsumen, dapat pula diartikan 

sebagai tempat untuk memajangkan 

barang-barang dagangannya”. 

 

Hipotesis 

Sugiyono (2013:96), juga 

menyatakan bahwa hipotesis 

merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah 

dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.  

Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Diduga ada pengaruh signifikan 

antara harga terhadap kepuasan 

konsumen di Ahass Barokah Motor. 

H2 : Diduga ada pengaruh signifikan 

antara kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen di Ahass 

Barokah Motor. 

H3 : Diduga ada pengaruh signifikan 

antara lokasi berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen di Ahass 

Barokah Motor. 

H4 : Diduga ada pengaruh signifikan  

antara harga, kualitas pelayanan dan 

lokasi secara simultan terhadap 

kepuasan konsumen di Ahass 

Barokah Motor. 

 

II. METODE 

Pendekatan Dan Teknik Penelitian 

Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, menurut 

Sugiyono (2015:7), mengemukakan 

pendekatan kuantitatif  adalah data 

penelitian berupa angka-angka dan 

analisis menggunakan statistik. 

Alasan peneliti menggunakan 

pendekatan kuantitatif adalah data 

tersebut sifatnya dapat diukur, 

rasional, dan sistematis. Selanjutnya 

data yang diperoleh tersebut diproses 

dengan cara memberi simbol angka 

untuk selanjutnya diolah dengan 

menggunakan SPSS versi 23. 

 

Teknik Penelitian 
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Teknik penelitian pada penelitian 

ini menggunakan deskriptif atau 

survey. Menurut Sugiyono (2015:71), 

penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang bersifat atau bertujuan untuk 

memaparkan atau penggambaran 

data-data dengan cara observasi 

lapangan dan menganalisa data 

tersebut. Penelitian ini dilakukan 

untuk membuktikan pengaruh harga, 

kualitas pelayanan dan lokasi sebagai 

variabel bebas dan kepuasan 

konsumen sebagai variabel terikat. 

 

Populasi Dan Sampel 

Populasi 

Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah para konsumen 

yang datang untuk membeli atau 

meggunakan produk atau jasa di 

Ahass Barokah Motor tersebut. 

Populasi dari penelitian ini adalah 

infinite atau jumlah pastinya tidak di 

ketahui. 

 

 

 

Sampel  

Karena jumlah populasi yang 

infinite / tidak dapat diketahui secara 

pasti, maka metode pengambilan 

sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pengambilan 

sampel menurut Rosco dalam 

Widiyanto (2008:35), yaitu : 

 𝑛 =
𝑍2

4(𝑀𝑜𝑒)2
 

n =
(1,96)

4(10%)2

2

 

n = 96,4 

n di bulatkan menjadi 96 (sampel 

minimal) dimana : 

n = jumlah sampel 

Z = score pada tingkat signifikan 

tertentu 

Nilai Z =1,96 dengan tingkat 

kepercayaan 95% (tingkat kesalahan 

5%) 

Moe = Margin of error, tingkat 

kesalahan maksimal adalah 10% 

Sesuai rumus tersebut di atas maka 

jumlah sampel minimal  adalah 

sebesar 96. 

Adapun teknik sampling yang 

digunakan adalah Simple Random 

Sampling, dikatakan simple 

(sederhana) karena pengambilan 

anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi. 

 

Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas 

Uji Validitas 

Didalam penelitian ini, kuesioner 

penelitian terbentuk dari 3 konsep 
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yang terdiri dari harga, kualitas 

pelayanan dan lokasi. Kolerasi 

produck moment dapat dihitung 

dengan mengunakan rumus sebagai 

berikut : 

rxy = 
n∑XY - ∑X∑Y

√{n∑X
2
- (∑X

2
)}{n∑Y

2
- (∑Y

2
)}

 

Keterangan : 

rxy : Koefisien korelasi antara x dan y 

n    : Jumlah responden 

X : Skor item variabel yang ada pada 

kuesioner 

Y : Skor total semua variabel 

kuesioner 

XY : Jumlah perkalian antara skor 

item dengan 

     skor total 

X 2 : Jumlah kuadrat skor item 

Y 2 : Jumlah kuadrat skor total 

 

Uji Reliabilitas 

Pengujian reabilitas instumen 

dilakukan dengan menguji skor antara 

item yang digunakan alpa cronbach. 

Jika  nilai apla cronbach lebih dari 

0,6 ( α ≥ 0,6 ) maka menunjukan 

bahwa ukuran yang dipakai sudah 

reliabel. Di rumuskan sebagai berikut 

: 

Rumus : α = (
b

b−b1
) (

Vi−∑Vi

𝑉𝑖
) 

Dimana 

α :Reliabilitas instrumen 

b :Banyaknya butir pertanyaan 

Vi:Variansi butir i 

V :Variansi skor data 

 

Sumber Data Dan Langkah-

Langkah Pengumpulan data 

Sumber data 

Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data primer bersumber dari 

kuisioner penelitian yang 

dijawab sampel penelitian yaitu 

konsumen Ahass Barokah Motor 

sebagai sampel penelitian. 

2. Data sekunder bersumber dari  

buku-buku, literatur-literatur dan 

jurnal penelitian. 

 

Langkah-langkah Pengumpulan 

Data 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam peneliti ini adalah 

kuesioner. Kuesioner merupakan cara 

pengumpulan data dengan memberi 

daftar pertanyaan atau pernyataan 

kepada responden. Responden 

diharapkan untuk menjawab 

pertanyaan atau pernyataan yang ada 

dalam kuesioner,  menanyakan 

tingkat persetujuan responden 

terhadap beberapa pernyataan terkait 

dengan harga, kuaitas pelayanan, 

lokasi dan kepuasan konsumen 

 

Teknik Analisis Data 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013: 

154), uji normalitas bertujuan 

untuk mengetahui apakah 
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masing-masing variabel 

berdistribusi normal atau tidak. 

Uji normalitas diperlukan karena 

untuk melakukan pengujian-

pengujian variabel lainnya 

dengan mengasumsikan bahwa 

nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Jika asumsi ini dilanggar 

maka uji statistik menjadi tidak 

valid dan statistik parametrik 

tidak dapat digunakan. 

2. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2013: 

103), uji multikolineritas 

bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel-

variabel bebas. Pada model 

regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara 

variabel bebas. Jika variabel 

bebas saling berkorelasi, maka 

variabel ini tidak 

orthogonal.Variabel orthogonal 

adalah variabel bebas yang nilai 

korelasi antara variabel bebasnya 

sama dengan nol 

3. Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2013: 

134), uji heteroskedastisitas 

bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari 

residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain, jika varian dari 

residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain berbeda maka 

disebut heteroskedastisitas. 

 

Regresi Liniar Berganda 

Analisis regresi linier dapat 

digunakan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh variabel bebas 

yaitu harga (X1), kualitas pelayanan 

(X2) dan lokasi (X3) terhadap 

kepuasan konsumen (Y) di Ahass 

Barokah Motor. Persamaan regresi 

linier yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan: Y=Kepuasan Konsumen 

         a = Konstanta 

         b1,b2,b3 = Koefisien regresi 

      x1 = harga  

    x2 = Kualitas Pelayanan 

    x3 = Lokasi 

          e = error disturbances 

 

 

Uji Hipotesis 

Uji f (simultan) 

Analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh secara simultan 

atau bersama-sama antar variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

Perumusan Hipotesis : 

H0: b1, b2, b3= 0 ada pengaruh 

signifikan antara variabel bebas 

Simki-Economic Vol. 01 No. 04 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Lutfi Nazimudin | 13.1.02.02.0209 
Fak. Ekonomi – Prodi Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 9|| 

 
 

secara simultan terhadap variabel 

terikat. 

Ha: b1, b2, b3≠0 tidak ada pengaruh 

signifikan antara variabel bebas 

secara simultan terhadap variabel 

terikat. 

 

Uji t (parsial) 

Uji t ini adalah untuk menguji 

keberhasilan koefisien regresi secara 

parsial. Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah variabel bebas 

(X) secara tunggal berpengaruh 

terhadap variabel terikat (Y) dengan 

membandingkan antara nilai t-hitung 

masing-masing variabel bebas 

dengan nilai t-tabel dengan derajat 

kesalahan 5% (α = 0.05). 

Perumusan Hipotesis : 

H0: b = 0, ada pengaruh signifikan 

antara variabel bebas secara parsial 

terhadap variabel terikat. 

Ha: b≠ 0, tidak ada pengaruh 

signifikan antara variabel bebas 

secara parsial terhadap variabel 

terikat. 

 

 

 

 

 

 

 

III. Hasil Dan Kesimpulan 

Uji validitas  

Tabel 1 

Uji Validitas 

 

Dari hasil uji coba validitas yang 

tertera di tabel diatas diketahui bahwa 

Jika rhitung di bawah 0,361 (di bawah 

rtabel dengan taraf signifikan 5%) atau  

bertanda negatif (-) akan dinyatakan 

tidak valid (gugur). Sebaliknya bila 

rhitung di atas 0,361 maka dinyatakan 

Variabel Item rhitung rtabel Keterangan 

Y 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0,752 

0,602 

0,823 

0,837 

0,657 

0,613 

0,796 

0,856 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

X1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,770 

0,845 

0,707 

0,818 

0,706 

0,852 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

X2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0,854 

0,801 

0,859 

0,647 

0,859 

0,774 

0,829 

0,799 

0,747 

0,789 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

   X3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0,824 

0,641 

0,774 

0,838 

0,818 

0,589 

0,713 

0,673 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Simki-Economic Vol. 01 No. 04 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Lutfi Nazimudin | 13.1.02.02.0209 
Fak. Ekonomi – Prodi Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 10|| 

 
 

valid. Sehingga semua pernyataan 

pada masing-masing variabel 

dinyatakan valid semua. 

 

Uji Reliabilitas 

Tabel 2 

Uji reliabilitas 

 

Dari hasil uji coba reliabilitas 

yang tertera di tabel 3.2 diketahui 

bahwa Keputusan reliabel/tidak 

reliabel dilihat dari kolom 

Cronbach’s Alpha. Bila angka 

korelasi di bawah 0,60 dinyatakan 

tidak reliabel. Sebaliknya bila angka 

korelasinya di atas 0,60 maka 

dinyatakan reliabel. Nilai Cronbach’s 

Alpha semua variabel > 0,60, maka 

instrumen tersebut sudah reliabel. 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 

Gambar 1 

Uji Normalitas 

 

Berdasarkan hasil analisis data 

dengan menggunakan SPSS for 

Windows versi 23 di atas, maka dapat 

diketahui data menyebar disekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka produk regresi 

memenuhi asumsi normalitas, karena 

data dari hasil jawaban responden 

tentang harga, kualitas pelayanan, 

lokasi dan kepuasan konsumen adalah 

menyebar diantara garis diagonal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Tabel 3 

Uji Multikolinearitas 

 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 

Alpha 

Kritis 

Keterangan 

Kepuasan 

konsumen 

(Y) 

0,872 0,6 Reliabel 

Harga 

(X1) 
0,871 0,6 

Reliabel 

Kualitas 

pelayanan 

(X2) 

0,932 0,6 

Reliabel 

Lokasi 

(X3) 
0,876 0,6 

Reliabel 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Harga ,432 2,313 

Kualitas 

Pelayanan 
,463 2,162 

Lokasi ,668 1,496 

a. Dependent Variable: Kepuasan 

Konsumen 
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Dari tabel di atas, diketahui 

bahwa Pada model regresi yang baik 

seharusnya antar variabel independen 

tidak terjadi korelasi atau tidak terjadi 

multikolinieritas. Berdasarkan tabel 

di atas dapat dilihat bahwa semua 

variabel X memiliki nilai Tolerance  

yang lebih besar dari 0,10 dan VIF 

yang lebih kecil dari 10, dengan 

demikian dalam model ini tidak ada 

masalah multikolinieritas, hal ini 

berarti antar variabel independen 

tidak terjadi korelasi 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 

Gambar 2 

Uji Heteroskedastistas 

 

Berdasarkan hasil analisis data 

dengan menggunakan SPSS for 

Windows versi 23, Grafik scatterplot 

terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar baik di atas 

maupun dibawah angka 0 pada sumbu 

Y. Dan ini menunjukkan bahwa 

model regresi ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas (asumsi 

heteroskedasitisitas telah terpenuhi). 

Hal ini dapat diartikan bahwa data 

dari hasil jawaban responden tentang 

harga, kualitas pelayanan dan lokasi 

tidak mempunyai standar deviasi atau 

penyimpangan data yang sama 

terhadap kepuasan konsumen. 

 

Regresi Linear Berganda 

Tabel 4 

Hasil Regresi Linear Berganda 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, 

maka dapat dinotasikan dengan 

persamaan regresi sebagai berikut :  

Y = a + b1X1 + b2X2 + c3X3 + e 

= 2,088 + 0,332 X1 + 0,269 X2+ 

0,217X3 + e 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient
s 

T Sig. 

 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,088 1,007 
 

2,074 ,041 

Harga ,332 ,086 ,298 3,835 ,000 

Kualitas 

Pelayanan 
,269 ,044 ,455 6,068 ,000 

Lokasi ,217 ,053 ,257 4,116 ,000 

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 
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Uji Hipotesis 

Uji t (parsial) 

Tabel 5 

Uji t 

 

Berdasarkan table diatas di atas, 

maka dapat dijelaskan sebagai berikut 

: 

1) Variabel harga memperoleh nilai 

taraf signifikasi hasil sebesar 

0,000 tersebut < 0,05, yang 

berarti bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini Ha diterima dan H0 

ditolak. Pengujian di atas 

membuktikan bahwa harga (X1) 

secara parsial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

2) Variabel kualitas pelayanan 

memperoleh nilai taraf 

signifikasi hasil sebesar 0,000 

tersebut < 0,05, yang berarti 

bahwa hipotesis dalam penelitian 

ini Ha diterima dan H0 ditolak. 

Pengujian di atas membuktikan 

bahwa kualitas pelayanan secara 

parsial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

3) Variabel lokasi memperoleh nilai 

taraf signifikasi hasil sebesar 

0,000 tersebut > 0,05, yang 

berarti bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini Ha diterima dan H0 

ditolak. Pengujian di atas 

membuktikan bahwa lokasi 

secara parsial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen 

 

Uji f (simultan) 

Tabel 6 

Uji f 
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regres

sion 

2113,34

8 
3 704,449 

97,4

17 
,000b 

Residu

al 
665,277 92 7,231 

  

Total 
2778,62

5 
95 

   

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

b. Predictors: (Constant), Lokasi, Kualitas Pelayanan, 

Harga 

 

Dari tabel diatas diketahui nilai 

signifikansi = 0,000 < 0,05 yang 

artinya H0 ditolak dan Ha diterima. 

Dari perhitungan tersebut dapat 

dibuktikan bahwa secara bersama-

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 2,088 1,007  

Harga ,332 ,086 ,298 

Kualitas 

Pelayanan 
,269 ,044 ,455 

Lokasi ,217 ,053 ,257 

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 
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sama (simultan) harga (X1), kualitas 

pelayanan (X2), dan lokasi (X3) 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan konsumen (Y). 

 

Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk 

meneliti pengaruh harga, kualitas 

pelayanan dan lokasi terhadap 

kepuasan konsumen di bengkel resmi 

Ahass Barokah Motor. Berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan yang 

telah dikemukakan sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Harga berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen di 

Ahass Barokah Motor. Dengan 

hasil analisis yang diperoleh 

bahwa variabel harga memperoleh 

nilai taraf signifikasi hasil sebesar 

0,000 tersebut < 0,05, yang berarti 

bahu,a hipotesis dalam penelitian 

ini Ha diterima dan Ho ditolak. 

Pengujian ini membuktikan bahwa 

harga (X1) secara parsial memiliki 

pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen.  

2. Kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen di Ahass Barokah 

Motor. Dengan hasil analisis yang 

diperoleh bahwa variabel kualitas 

pelayanan memperoleh nilai taraf 

signifikasi hasil sebesar 0,000 

tersebut < 0,05, yang berarti bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini Ha 

diterima dan Ho ditolak. Pengujian 

di atas membuktikan bahwa 

kualitas pelayanan secara parsial 

rnemiliki pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen.  

3. Lokasi berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen di 

Ahass Barokah Motor. Dengan 

hasil analisis yang diperoleh 

bahwa variabel lokasi memperoleh 

taraf signifikan hasil sebesar 0,000 

tersebut > 0,05, yang bararti bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini Ha 

diterima dan Ho ditolak. Pengujian 

di atas membuktikan bahwa lokasi 

secara parsial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

4. Harga, kualitas pelayanan dan 

lokasi secara sirnultan 

berpengaruh  signifikan terhadap 

kepuasan konsumen di Ahass 

Barokah Motor. Dari uji simultan 

(uji f) diketahui nilai signifikansi = 

0,000 < 0,05 yang artinya Ho 

ditolak dan Ha diterima. Dari 

perhitungan tersebut dapat 

dibuktikan bahwa secara bersama-

sama (simultan) harga (X1), 
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kualitas pelayanan (X2), dan 

lokasi (X3) memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan 

konsumen (Y). 
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