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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya restoran siap saji di Indonesia 

beberapa tahun terakhir yang sangat pesat, sehingga terjadi persaingan antar produsen tentang 

bagaimana memasarkan produknya di masyarakat.Salah satu restoran siap saji yang 

berkembang saat ini adalah Mc Donald’s. Sebagai restoran cepat saji ternama, penting untuk 

Mc Donald’s untuk memperbaiki kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan unutuk 

memehuhi kepuasan konsumen supaya mampu untuk bersaing dengan restoran cepat saji 

lainnya. 

Permasalahan penelitian ini adalah(1)Adakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan pada Mc Donald’s cabang kediri?(2)Adakah pengaruh harga terhadap 

kepuasan pelanggan pada Mc Donald’s cabang kediri?(3)Adakah pengaruh kualitas produk 

terhadap kepuasan pelanggan pada Mc Donald’s cabang kediri?(4)Adakah pengaruh kualitas 

pelayanan, harga dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pada Mc Donald’s cabang 

kediri?. 

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif.Teknik penelitian yang digunakan adalah sampling kuota. Populasi dalam 

penelitian ini adalah pelanggan McDonald’s dari bulan april sam juni 2017. Besarnya jumlah 

sampel dihitung dengan menggunakan rumus Widyanto sebanyak 100 orang dan teknik 

penentuan sampelnya menggunakan teknik nonprobability sampling.Teknik analisis data yang 

digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, 

dan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS versi 23. 

Hasil penelitian ini adalah(1)ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas 

produk terhadap kepuasan pelanggan Mc Donald’s cabang Kediri.(2)Ada pengaruh yang 

positif dan signifikan antara harga terhadap kepuasan pelanggan Mc Donald’s cabang 

Kediri.(3Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan Mc Donald’s cabang Kediri.(4) Ada pengaruh yang positif dan signifikan 

antara kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini 

menunjukan bahwa semakin baik kualitas pelayanan Mc Donald’s cabang Kediri semakin 

banyak pula pelanggan.   

 

 

Kata Kunci : Kualitas Produk,Harga,Kualitas Pelayanan,Kepuasan Pelanggan.. 
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I. LATAR BELAKANG 

Pengusaha memanfaatkan 

sebagai prospek dalam berbisnis, 

sesuai dengan adanya penawaran dan 

permintaan. Hal ini membuat 

pembisnis  tertarik untuk menjalankan 

bisnisnya dalam bidang makanan. 

Perusahaan harus mampu bersaing dan 

mempertahankan pasar karena 

konsumen melihatnya mempunyai 

banyak kebutuhan dan keinginan. 

Perusahaan harus mampu 

memenangkan strategi pemasaran yang 

dengan berbagai keinginan, baik dalam 

persaingan yang ketat, karena dengan 

rencana parsial maupun menyeluruh 

pada elemen perusahaan. Industri 

makanan mengalami perubahan yang 

sangat cepat sepanjang masa agar 

sesuai dengan kebutuhan dan gaya 

hidup manusia sekarang. Gaya hidup 

manusia sekarang membutuhkan hal 

yang cepat dan praktis terutama dalam 

hal makanan, konsumen membutuhkan 

fasilitas pelayanan yang cepat dan 

membuat konsumen menjadi nyaman. 

Oleh karena itu, industri makanan 

dituntut untuk melakukan variasi 

produk makanan, dengan harga 

terjangkau.Mc Donald’s telah hadir 

sebagai makanan cepat saji dengan 

kualitas pelayanan  yang cepat dan 

produknya yang bervariasi sehingga 

memudahkan orang untuk 

menikmatinya dan memperoleh 

kepuasan. Kepuasan salah satu kunci 

kesuksesan untuk perusahaan lebih 

maju dan dapat mempertahankan 

produknya. Kepuasan pelanggan 

merupakan respon pelanggan terhadap 

ketidak sesuaian antara tingkat 

kepentingan sebelumnya dan kinerja 

aktual yang dirasakan setelah 

pemakaian. Faktor- faktor yang 

mendorong kepuasan pelanggan adalah 

kualitas produk, harga, service quality, 

emotional faktor, biaya dan 

kemudahan. Menurut Kotler dan Keller 

(2007:177), kepuasan adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan 

kinerja (hasil) produk yang dipikirkan 

terhadap kinerja yang diharapkan. 

Kepuasan pelanggan menjadi salah 

satu unsur penting yang harus 

diperhatikan. Sebab kepuasan 

pelanggan telah menjadi ukuran agar 

pelanggan tetap mau menjadi mitra 

dalam mengembangkan bisnisnyadan 

menjadi benteng dalam memenangkan 

pesaingnya. Menurut Kotler (2002:23) 

secara luas, produk adalah segala 

sesuatu yang ditawarkan kepada pasar 
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untuk memuaskan suatu keinginan atau 

kebutuhan termasuk barang fisik, jasa, 

pengalaman, acara, orang, tempat, 

properti, organisasi, informasi dan ide. 

Pengembangan kualitas produk sangat 

didorong oleh kondisi persaingan 

antara perusahaan, kemajuan teknologi, 

tahapan perekonomian dan sejarah 

masyarakat. Definisi harga menurut 

Kotler dan Amstrong (2004:430), 

harga adalah sejumlah uang yang 

dibayarkan atas jasa atau jumlah nilai 

yang konsumen tukar dalam rangka 

mendapatkan manfaat dari memiliki 

atau menggunakan barang dan jasa. 

Harga memiliki peranan penentu dalam 

pilihan membeli yang merupakan unsur 

yang paling penting yang menentukan 

pangsa pasar dan probalilitas 

perusahaan. Menurut Tjiptono 

(2006:260), kualitas pelayanan 

merupakan tingkat keunggulan 

(excellence) yang diharapkan dan 

pengendalian atas keunggulan tersebut 

untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

Kualitas pelayanan (service quality) 

dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para 

konsumen atas pelayanan yang nyata-

nyata mereka terima atau peroleh 

dengan pelayanan yang sesungguhnya 

mereka harapkan atau inginkan 

terhadap atribut-atribut pelayanan 

suatu perusahaan. Berdasarkan uaraian 

diatas , maka peneliti tertarik 

melakukan Penelitian “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan, Harga dan 

Kualitas Produk terhadap Kepuasan 

Pelanggan Pada Mc Donald’s 

Cabang Kediri 

 

Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan pada Mc Donald’s 

cabang kediri? 

2. Adakah pengaruh harga terhadap 

kepuasan pelanggan pada Mc 

Donald’s cabang kediri? 

3. Adakah pengaruh kualitas produk 

terhadap kepuasan pelanggan pada 

Mc Donald’s cabang kediri? 

4. Adakah pengaruh kualitas 

pelayanan, harga dan kualitas 

produk terhadap kepuasan 

pelanggan pada Mc Donald’s 

cabang kediri? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yakni untuk 

menganalisis : 

1. Pengaruh kualitas produk 

berpengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan pada 

Mc Donald’s cabang kediri. 
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2. Pengaruh harga berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan pada Mc Donald’s 

cabang kediri. 

3. Pengaruh kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan pada Mc 

Donald’s cabang kediri. 

4. Pengaruh kualitas pelayanan, harga 

dan kualitas produk terhadap 

kepuasan pelanggan pada Mc 

Donald’s cabang kediri. 

 

Kajian Teori 

Menurut Kotler dan Keller 

(2007:177), kepuasan adalah 

perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah 

membandingkan kinerja (hasil) 

produk yang dipikirkan terhadap 

kinerja yang diharapkan.  Menurut 

Kotler (2011:35), menyatakan 

kunci untuk mempertahankan 

pelanggan adalah kepuasan 

pelanggan. Indikator kepuasan 

pelanggan yaitu: 

a. Re-purchase  

b. Menciptakan Word of Mouth 

c. Menciptakan Citra Merek 

d. Menciptakan keputusan 

pembelian  

Menurut Kotler (2002:23) 

secara luas, produk adalah segala 

sesuatu yang ditawarkan kepada 

pasar untuk memuaskan suatu 

keinginan atau kebutuhan 

termasuk barang fisik, jasa, 

pengalaman, acara, orang, tempat, 

properti, organisasi, informasi dan 

ide. Menurut Tjiptono (2008:68) 

menyatakan ada beberapa 

indikator kualitas produk yaitu : 

a. Fitur (features) 

b. Reabilitas 

c. Konformasi (Conformance) 

d. Daya tahan (Durability) 

e. Estetika (Asthethic) 

Definisi harga menurut Kotler 

dan Amstrong (2004:430), harga 

adalah sejumlah uang yang 

dibayarkan atas jasa atau jumlah 

nilai yang konsumen tukar dalam 

rangka mendapatkan manfaat dari 
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memiliki atau menggunakan 

barang dan jasa.Menurut Stanton 

(1998:308), ada empat indikator 

yang mencirikan harga yaitu : 

a. Keterjangkauan harga 

b. Daya saing harga 

c. Kesesuaian harga dengan 

kualitas. 

d. Kesesuaian harga dengan 

manfaat. 

Menurut Tjiptono (2006:260), 

kualitas pelayanan merupakan 

tingkat keunggulan (excellence) 

yang diharapkan dan pengendalian 

atas keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. 

Menurut Lupioadi dan Hamdani 

(2009:182), ada lima indikator 

yaitu : 

a. Tangibles (Berwujud) 

b. Reability (Keandalan) 

c. Responsiveness (Daya tanggap) 

d. Assurance (Jaminan dan 

kepastian) 

e. Emphaty (Perhatian) 

 

 

 

I. METODE 

Pedekatan penelitian yang 

digunakan adalah kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2012:11), pendekatan 

kuantitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi dan sampel tertentu, 

mengumpulkandata menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif atau statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotensis yang 

diharapkan.  

Teknik yang digunakan dalam 

penilitian ini menggunakan teknik 

korelasi / korelasional. Menurut 

Sugiyono (2014:87), teknik korelasi 

adalah untuk dan wujud barelitian yang 

berusaha menghubung-hubungkan 

antara satu unsur / elemen dengan 

unsur / elemen lain untuk menciptakan 

bentuk dan wujud yang berbeda 

dengan sebelumnya. Tempat penelitian 

berlokasi di Jalan Hayam Muruk 

Kediri Dandangan lebih tepatnya 

berlokasi di Kediri Mall. Waktu yang 

diperlukan untuk melakukan penelitian 

ini yakni 3 bulan mulai April sampai 

dengan Juni 2017.  
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Populasi penelitian ini adalah 

pelanggan mc donald’s  pada bulan 

April sampai Juni 2017. Penentuan 

sampel pada penelitian ini 

menggunakan jenis Purposive 

Sampling dan didapatkan sampel 

sejumlah 100 orang.  

Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan  

menggunakan kuesioner (angket) 

dengan teknik pemberian skor 

menggunakan Skala Likert.  

Penghitungan validitas dan 

reliabilitas dengan menggunakan 

bantuan program SPSS versi 23. Hasil 

pengujian validitas menunjukkan nilai r 

hitung > r tabel maka dapat 

disimpulkan bahwa butir kuesioner 

tersebut valid. Sedangkan uji 

reliabilitas menunjuknan bahwa nilai 

cronbach’s alpha semua variabel > 0,6, 

sehingga butir kuesioner dikatakan 

reliabel (layak). Data yang primer yang 

diperoleh yaitu dengan menyebar 

kuesioner (angket) kepada responden 

dan data sekunder diperoleh dari 

kumpulan pendapat para ahli, jurnal 

dan dari buku buku yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah yang pertama menggunakan 

Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji 

Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, 

Uji Autokorelasi, dan Uji 

Multikolineritas, yang kedua 

menggunakan Analisis Regresi Linier 

Berganda, yang ketiga menggunakan 

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted 

R
2
), dan yang terakhir menggunakan 

Uji Hipotesis yang terdiri dari Uji T 

(parsial) dan Uji F (sumiltan). 

II. HASIL DAN KESIMPULAN 

  HASIL 

Berdasarkan perhitungan uji 

asumsi klasik dalam penelitian ini 

dengan dibantu program SPSS versi 23 

dalam proses perhitungannya dapat 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

a) Uji Normalitas 

Berdasarkan uji normalitas 

yang telah dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS versi 

23, diperoleh gambar sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.2 

Uji Normalitas 

Sumber : Output SPSS 23 

Dari gambar diatas, dapat 

diketahui bahwa data menyebar 

disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal. 

Fakta untuk membuktikan bahwa 
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model regresi memenuhi asumsi 

normalitas, karena data dari hasil 

jawaban responden tentang 

Kualitas Produk,Harga,Kualitas 

Pelayanan,Kepuasan Pelanggan 

adalah menyebar mengikuti garis 

diagonal dan berada disekitar garis 

diagonal. 

b) Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan uji 

heteroskedastisitas yang telah 

dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS versi 23, diperoleh 

gambar sebagai berikut : 

 

Gambar 4.3 

Uji Heteroskedastisitas 

Sumber : Output SPSS 23 

Berdasarkan gambar diatas, 

diketahui bahwa titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Hal ini 

dapat diartikan bahwa data dari 

hasil jawaban responden tentang 

Kualitas Produk, Harga dan 

Kualitas Pelayanan tidak 

mempunyai standar deviasi atau 

penyimpangan data yang sama 

terhadap Kepuasan Pelanggan. 

c) Uji Autokorelasi 

Berdasarkan uji autokorelasi 

yang telah dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS versi 

23 dengan melihat nilai Durbin-

Watson dapat dilihat pada tabel 4.6 

sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Sumber : Output SPSS 23 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat 

diketahui bahwa Durbin-Watson 

yang dihasilkan adalah 0,430. 

Banyaknya variabel bebas adalah 3 

dan jumlah sampel adalah 100, 

maka diketahui nilai du adalah 

1,76 , sehingga dapat diketahui 

nilai durbin watsonnya adalah 4 – 

1,76 = 2,24. Dapat disimpulkan 

bahwa nilai Durbin watson terletak 

antara du s/d 4-u, sehingga asumsi 

autokorelasi telah terpenuhi. 

d) Uji Multikolineritas 

Berdasarkan uji 

multikolineritas yang telah 

dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS versi 23 dengan 

melihat nilai VIF dapat dilihat 

pada tabel 4.7 sebagai berikut : 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolineritas 

 
Sumber : Output SPSS 23 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat 

dilihat bahwa variabel kualitas 

produk (X1), harga (X2), dan 

kualitas pelayanan (X3) memiliki 

nilai VIF lebih kecil dari 10, yaitu 

masing-masing sebesar 1,487, 

1.188, dan 1,669. Dengan 

demikian dalam model ini tidak 

terjadi multikolineritas dan uji ini 

dapat dilanjutkan ke regresi linier 

berganda. 

Berdasarkan perhitungan 

persamaan analisis regresi linier 

berganda yang digunakan untuk 

mengukur kekuatan hubungan 

antara dua variabel atau  lebih, 

juga menunjukkan arah hubungan 

antara variabel dependen dengan 

independen yang dalam penelitian 

ini adalah antara kualitas produk, 

harga, dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan 

dengan dibantu program SPSS 

versi 23 dalam proses 

perhitungannya dapat diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

                Tabel 4.8 

Hasil Analisis Regresi Linier 

Berganda 

 

 

Sumber : Output SPSS 23 

Berdasarkan hasil perhitungan 

diatas maka persamaan regresi disusun 

sebagai berikut :  

Y = 9,302 + 0,289X1 + 0,143 X2 + 

0,226 X3 

Artinya : 

a. Nilai a yaitu 9,302 , artinya apabila 

variabel kualitas produk, harga 

,dan kualitas pelayanan 

diasumsikan memiliki pengaruh 

(=0) maka variabel Y (kepuasan 

pelanggan) memiliki nilai sebesar 

9,302. 

b. Regresi X1 0,289. Besarnya 

koefisien variabel kualitas produk 

adalah sebesar 0,289, artinya 

bahwa setiap kualitas produk 

secara positif naik 1 (satuan) akan 

mengakibatkan peningkatan 

kepuasan pelanggan sebesar 0,289, 

bila variabel lainnya konstan. 

c. Regresi X2 0,143. Besarnya 

koefisien variabel harga adalah 

sebesar 0,143, artinya bahwa setiap 

peningkatan harga secara positif 

naik 1 (satuan) akan 
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mengakibatkan peningkatan 

kepuasan pelanggan sebesar 0,143, 

bila variabel lainnya konstan. 

d. Regresi X3 0,226. Besarnya 

koefisien variabel kualitas 

pelayanan adalah sebesar 0,226, 

artinya bahwa setiap peningkatan 

kualitas pelayanan secara positfi 

naik 1 (satuan) akan 

mengakibatkan peningkatan 

kepuasan pelanggan sebesar 0,226, 

bila variabel lainnya konstan. 

Berdasarkan uji koefisien 

determinasi (Adjusted R
2
) yang 

digunakan untuk mengetahui 

presentase sumbangan pengaruh 

variabel bebas secara serentak terhadap 

variabel terikat yang dalam penelitian 

ini adalah pengaruh antara kualitas 

produk, harga, dan kualitas pelayanan 

secara serentak terhadap kepuasan 

pelanggan yang telah dilakukan dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 

versi 23 dengan melihat nilai R-Square 

dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai 

berikut : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

(Adjusted R
2
) 

 

 
Sumber : Output SPSS 23 

Berdasarkan tabel diatas dapat 

diketahui bahwa nilai R-Square adalah 

0,530 dan hal ini menunjukan besarnya 

variasi kualitas produk (X1), harga 

(X2), dan kualitas pelayanan (X3) 

dalam menjelaskan variasi kepuasan 

pelanggan (Y) sebesar 53,0%. Berarti 

masih ada variasi lain sebesar 47% 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Berdasarkan perhitungan uji 

hipotesis dalam penelitian ini dengan 

dibantu program SPSS versi 23 dapat 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

a) Uji T (Parsial) 

Berdasarkan hasil uji t yang 

telah dilakukan dengan 

menggunakan SPSS versi 23, 

diperoleh nilai sebagai berikut : 

Tabel 4.10 

Hasil Uji T 

 

 
Sumber : Output SPSS 23 

Berdasarkan nilai yang 

diperoleh dari perhitungan diatas 

diketahui bahwa : 

1. Berdasarkan hasil uji t 

(parsial) pada tabel 4.10 

diperoleh nilai signifikan 

kualitas produk 0,000. 

Karena nilai signifikan lebih 

kecil dari 0,05 berarti Ho 

ditolak dan H1 diterima. 
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Artinya, Kualitas Produk 

(X1) secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kepuasan 

Pelanggan (Y). 

Kesimpulannya adalah 

hipotesis yang berbunyi 

“Ada pengaruh yang 

signifikan antara Kualitas 

Produk terhadap Kepuasan 

Pelanggan pada Mc Donalds 

cabang Kediri” terbukti 

kebenarannya. 

2. Berdasarkan hasil uji t 

(parsial) pada tabel 4.10 

diperoleh nilai signifikan 

Keanekaragaman Produk 

0,026. Karena nilai 

signifikan lebih kecil dari 

0,05 berarti Ho ditolak dan 

H2 diterima. Artinya, Harga 

(X2) secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kepuasan 

Pelanggan (Y). 

Kesimpulannya adalah 

hipotesis yang berbunyi 

“Ada pengaruh yang 

signifikan antara Harga 

terhadap Kepuasan 

Pelanggan pada Mc Donald’s 

cabang Kediri” terbukti 

kebenarannya. 

3. Berdasarkan hasil uji t 

(parsial) pada tabel 4.10 

diperoleh nilai signifikan 

Kualitas Pelayanan 0,002. 

Karena nilai signifikan lebih 

kecil dari 0,05 berarti Ho 

ditolak dan H3 diterima. 

Artinya, Kualitas Pelayanan 

(X3) secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kepuasan 

Pelanggan (Y). 

Kesimpulannya adalah 

hipotesis yang berbunyi 

“Ada pengaruh yang 

signifikan antara Kualitas 

Pelayanan terhadap 

Kepuasan Pelanggan pada 

Mc Donald’s cabang Kediri” 

terbukti kebenarannya. 

b) Uji F (Simultan) 

Berdasarkan hasil uji f yang 

telah dilakukan dengan 

menggunakan SPSS versi 23, 

diperoleh nilai sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

Hasil Uji F 

 
Sumber : Output SPSS 23 

Berdasarkan hasil uji F (simultan) pada 

tabel 4.11 diperoleh nilai F hitung 

sebesar 36.035 dengan signifikan 
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0,000. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai signifikan uji F variabel kualitas 

produk (X1), harga (X2) dan kualitas 

pelayanan (X3) < 0,05. Karena nilai 

signifikan lebih kecil dari 0,05 berarti 

Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, 

kualitas produk (X1), harga (X2) dan 

kualitas pelayanan (X3) secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan (Y). Kesimpulannya adalah 

hipotesis berbunyi “Ada pengaruh yang 

signifikan antara kualitas produk, harga 

dan kualitas pelayanan secara simultan 

terhadap kepuasan pelanggan pada Mc 

Donald’s cabang Kediri” terbukti 

benar.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data 

dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka hasil 

penelitian tentang pengaruh kualitas 

produk, harga, dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan Mc 

Donald’s cabang Kediri pada 

pelanggan  Mc Donald’s 2017 dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antara kualitas produk 

terhadap kepuasan pelanggan Mc 

Donald’s cabang Kediri. 

2. Ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antara harga terhadap 

kepuasan pelanggan Mc Donald’s 

cabang Kediri  

3. Ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antara kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan Mc Donald’s cabang 

Kediri.  

4. Kualitas produk, harga, dan 

kualitas pelayanan secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan Mc Donald’s 

cabang Kediri. 
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