
ARTIKEL 

 

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, HARGA DAN STORE 

ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN 

 DI BANARAN CHICKEN CRISPY KOTA KEDIRI 

PERIODE 2017-2018 

 

 

 

 

Oleh: 

TRI SUNDARI 

NPM : 13.1.02.02.0110 

 

Dibimbing oleh : 

1. Ema Nurzainul Hakimah, S.E., M.M.  

2. Basthoumi Muslih, S.Pd., M.M. 

 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

TAHUN 2017 

 

Simki-Economic Vol. 01 No. 09 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

TRI SUNDARI | 13.1.02.02.0110 
FE - MANAJEMEN 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 1|| 

 
 

 
 

Simki-Economic Vol. 01 No. 09 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

TRI SUNDARI | 13.1.02.02.0110 
FE - MANAJEMEN 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 2|| 

 
 

 

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, HARGA DAN STORE 

ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN 

DI BANARAN CHICKEN CRISPY KOTA KEDIRI 

PERIODE 2017-2018 
 

Tri Sundari 

NPM:13.1.02.02.0110 

Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen 

Email: trisundari529@gmail.com 

Ema Nurzainul Hakimah, S.E., M.M. dan Basthoumi Muslih, S.Pd., M.M. 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

 

 

ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi karena pada saat ini makanan dan minuman tercatat 

sebagai salah satu potensi bisnis dengan tingat pertumbuhan yang sangat tinggi. Hal ini 

disebabkan karena makanan merupakan salah satu kebutuhan utama semua orang, baik dari 

kalangan bawah, kalangan sedang maupun kalangan tinggi. Persaingan yang semakin 

meningkat menuntut para pelaku bisnis harus mampu memaksimalkan kinerja 

perusahaannya agar dapat bersaing di pasar. Perusahaan harus berusaha keras. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, harga dan store 

atmosphere terhadap kepuasan konsumen di Banaran Chicken Crispy Kota Kediri baik 

secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan perdekatan kuantitatif dengan 

metode kausalitas (sebab-akibat). Populasi dalam penelitian ini konsumen Banaran Chicken 

Crispy Kota Kediri, sampel responden sebanyak 40 orang dengan menggunakan teknik 

accidental random sampling. Metode analisis menggunakan regresi linier berganda dengan 

software SPSS Statistics versi 23. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan hasil 

uji t 4,397. Harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan hasil uji t 

7,883. Store atmosphere berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan hasil 

uji t 3,367. Hasil uji yang menyatakan Fhitung 259,298 > Ftabel 2,866 sehingga kualitas 

pelayanan, harga dan store atmosphere secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Angka Adjusted R Square sebesar 0,952 menunjukkan bahwa 95,2% 

variabel kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh kualitas pelayanan, harga dan store 

atmosphere. Sedangkan sisanya sebesar 4,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar ketiga 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

 

KATA KUNCI  : Kualitas Pelayanan, Harga, Store Atmosphere dan Kepuasan Konsumen. 

 

I. LATAR BELAKANG 

Pada saat ini makanan dan 

minuman tercatat sebagai salah satu 

potensi bisnis dengan tingat 

pertumbuhan yang sangat tinggi. Hal ini 

disebabkan karena makanan merupakan 

salah satu kebutuhan utama semua 

orang, baik dari kalangan bawah, 

kalangan sedang maupun kalangan 
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tinggi. Salah satu usaha waralaba yang 

mengalami perkembangan yang sangat 

pesat adalah usaha kuliner.  

Negara Indonesia terus mengalami 

perkembangan yang sangat pesat seperti 

bertambahnya pusat perdagangan, 

industri, perkantoran dan lembaga 

pendidikan. Perkembangan budaya serta 

gaya hidup manusia saat ini menjadikan 

usaha bisnis kuliner menjadi bisnis yang 

cukup menjanjikan. Hal ini dapat dilihat 

dari perkembangan industri makanan 

dari tahun 2013 sampai 2014 (kurun 

waktu 1 tahun pada tahun 2013-2014) 

ekspor produk kuliner di Indonesia 

meningkat dari sebesar 5,38 miliar 

dollar AS menjadi 5,51 miliar dollar 

AS. Sebaliknya, jumlah impor produk 

kuliner malah turun dari USD 5,80 

miliar menjadi USD 5,76 miliar.  

Perkembangan industri makanan 

dinilai jadi salah satu penyebabnya. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 

kontribusi industri makanan dan 

minuman terhadap PDB industri non-

migas pada tahun 2014 sebesar 30 

persen, sedangkan laju pertumbuhan 

kumulatif industri makanan dan 

minuman selama tiga tahun dari tahun 

2012, 2013 dan 2014 cenderung 

meningkat berfluktuasi berturut-turut 

sebesar 10,33 persen, 4,07 persen dan 

9,54persen.(http://www.badanpusatstati

stik.com) 

Hal ini terjadi karena pengusaha, 

baik dari dalam maupun luar negeri 

yang terus menerus melakukan kegiatan 

dalam mengembangkan usahanya di 

Indonesia. Selain itu, kegiatan kuliner 

terutama di restoran kini sudah menjadi 

gaya hidup masyarakat perkotaan. 

Persaingan yang semakin meningkat 

menuntut para pelaku bisnis harus 

mampu memaksimalkan kinerja 

perusahaannya agar dapat bersaing di 

pasar. Perusahaan harus berusaha keras 

untuk mempelajari dan memahami 

kebutuhan dan keinginan kosumennya. 

Waralaba (franchising) adalah ritel 

yang dimilik dan dioperasikan oleh 

individu tetapi memperoleh lisensi dari 

organisasi pendukung yang lebih besar. 

Waralaba dari asing yang sudah 

berkembang di seluruh dunia dan 

tumbuh di Indonesia, antara lain: 

PizzaHut, dan McDonald’s. Jenis 

waralaba ini cenderung lebih banyak 

disukai karena sistem dan 

mekanismenya lebih jelas, merek sudah 

diterima diberbagai dunia dan dirasakan 

sudah bergengsi di Indonesia.  

Sehingga konsumen akan merasa 

yakin dengan brand yang sudah 

terkenal di dunia (di negara asing 

maupun di dalam negeri) sehingga 
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secara psikologis konsumen akan 

melakukan keputusan pembelian. 

Sedangkan waralaba dari dalam  negeri 

yang sudah berkembang antara lain: 

Ayam Bakar Wong Solo, Spesial 

Sambel, Lombok Idjo jenis waralaba ini 

juga cenderung disukai di dalam negeri 

khususnya di Kota Kediri karena sistem 

dan mekanismenya sudah jelas dan 

merek sudah diterima dikalangan 

masyarakat. 

Oleh karena itu waralaba 

tradisional agar mampu bersaing 

dengan waralaba asing dan waralaba 

dalam negeri, waralaba tradisional harus 

mempunyai strategi pemasaran yang 

baik, yaitu dengan memberikan 

berbagai macam differensiasi dalam 

strategi (marketing mix) usahanya, 

misalnya dalam pelayanan, dengan 

adanya strategi tersebut dapat ditujukan 

untuk meningkatkan kemungkinan 

perilaku konsumen untuk memutuskan 

membeli suatu produk di sebuah toko 

tersebut. 

Kepuasan merupakan fungsi dari 

persepsi atau kesan atas  kinerja dan 

harapan. Konsumen akan merasa puas 

dan senang  jika  kinerja yang diberikan 

melebihi harapan konsumen. Konsumen 

yang  puas terhadap barang  ataupun 

jasa, kemungkinan besar akan membeli 

ulang dari penyedia barang atau jasa 

tersebut. Dengan demikian, perusahaan 

yang mampu memuaskan konsumen 

akan dapat meningkatkan keuntungan 

dan pangsa pasarnya karena ada 

pembelian ulang dari konsumen. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:  

138), “kepuasan konsumen” adalah 

“perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang 

dipersepsikan produk terhadap 

ekspektasi mereka”. Dalam hal ini 

untuk membuat konsumen merasa puas 

perlu adanya strategi bagi setiap 

pebisnis.  

Kualitas pelayanan merupakan 

suatu bentuk penilaian konsumen 

terhadap tingkat layanan yang diterima 

(perceived service) dengan tingkat 

layanan yang diharapkan (expected 

service). Dampak positif dari pelayanan 

yang baik akan meningkatkan kepuasan 

dan kesetiaan konsumen serta keinginan 

untuk melakukan pembelian kembali 

(re-buying), yang tentunya akan 

meningkatkan pendapatan yang 

diterima dari produk yang telah terjual. 

Menurut Utami (2008: 245), “kualitas 

layanan” adalah “perspektif 

konsumen dalam jangka panjang 

dan merupakan evaluasi kognitif dari 

transfer jasa”. Dengan demikian 

kualitas pelayanan memiliki peran yang 
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sangat kompleks pada pebisnis, karena 

dengan memberikan pelayanan yang 

baik dan cepat waktu konsumen akan 

merasa puas.  

Beberapa cara yang dilakukan 

perusahaan dalam mencapai kepuasan 

konsumen adalah dengan memberikan 

harga yang tepat. Harga merupakan 

salah satu faktor penentu pembelian 

dalam menentukan suatu keputusan 

pembelian terhadap suatu produk 

ataupun jasa yang akan mempengaruhi 

kepuasan konsumen. Menurut Djohan 

(2016: 40), “harga” adalah “korbanan 

yang diberikan oleh pembeli untuk 

memperoleh suatu produk ataupun 

layanan yang diberikan”. Harga 

merupakan faktor penting dalam 

menetapkan value (value for price). 

Oleh karena itu, perlu adanya seleksi 

secara selektif untuk menciptakan harga 

yang sesuai dengan produk yang dijual 

maupun sesuai dengan pelayanan yang 

diberikan.  

Saat ini store atmosphere menjadi 

salah satu faktor yang sangat penting 

bagi para konsumen di dalam memilih 

tempat untuk bersantap. Suasana yang 

nyaman dan asri juga menjadi bahan 

pertimbangan sendiri bagi konsumen 

pada saat sebelum memutuskan untuk 

datang ke rumah makan tertentu. 

Bahkan tidak sedikit dari para 

konsumen yang lebih memilih untuk 

datang di sebuah rumah makan dengan 

alasan menyukai store atmosphere pada 

rumah makan yang bersangkutan.  

Menurut Utami (2008: 217), 

“suasana toko (store atmosphere)” 

merupakan “kombinasi dari 

karakteristik fisik toko seperti 

arsitektur, tata letak, pencahayaan, 

pemajangan warna, temperatur musik, 

serta aroma yang secara menyeluruh 

akan menciptakan citra dalam benak 

konsumen”. Oleh karena itu pemilihan 

store atmosphere yang tepat akan 

mempengaruhi konsumen merasa puas 

atau tidak. 

Banaran Chicken Crispy 

merupakan salah satu usaha kuliner 

yang ada di Kota Kediri yang baru saja 

berdiri. Selain Banaran Chicken Crispy 

masih ada usaha kuliner lainnya yang 

sudah lama berdiri ataupun baru saja 

berdiri yang mengalami perkembangan 

cukup pesat. Hal tersebut menjadikan 

kesulitan tersendiri bagi pebisnis baru 

yang memulai bisnisnya dalam hal 

untuk mempengaruhi kepuasan 

konsumen dan menarik minat 

konsumen.  

Oleh karena itu sebaiknya pihak 

Banaran Chicken Crispy yang 

merupakan salah satu usaha yang baru 

saja berdiri sebaiknya perlu melakukan 
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strategi untuk meningkatkan kepuasan 

konsumen. Selain itu dalam hal 

pelayanan yang diberikan juga kurang 

memuaskan, tidak sesuai dengan 

ketepatan waktu yang dijanjikan. 

Mengenai harga juga selalu berubah-

ubah serta dalam penataan ruangan 

(suasana toko) kurang diminati oleh 

konsumen. 

Hal ini dikarenakan Banaran 

Chicken Crispy kurang memperhatikan 

kualitas pelayanan, harga dan store 

atmosphere yang diberikan sehingga 

dalam menarik minat konsumen dan 

membuat konsumen merasa puas masih 

kurang, dan sebaiknya perlu adanya 

strategi khusus dalam mengatasi hal 

tersebut.  

Berdasarkan dari deskripsi diatas, 

maka penulis menulis judul Pengaruh 

Kualitas Pelayanan, Harga Dan Store 

Atmosphere Terhadap Kepuasan 

Konsumen Di Banaran Chicken 

Crispy. 

Identifikasi Masalah 

1. Semakin berkembangnya bisnis 

waralaba termasuk usaha kuliner 

para pebisnis berupaya memberikan 

strategi tersendiri untuk  membuat 

konsumen merasa puas.  

2. Kualitas layanan yang diberikan di 

Banaran Chicken Crispy kurang 

memuaskan, tidak sesuai dengan 

ketepatan waktunya.  

3. Harga yang ditetapkan oleh banaran 

chicken crispy kota kediri sering 

berubah-ubah, harga yang 

ditetapkan tidak sesuai dengan 

harga yang tertera di buku menu. 

4. Suasana toko yang kurang menarik 

dilihat terutama pada lantai toko 

yang terasa licin akibat ketumpahan 

air. Apabila banyak konsumen yang 

ingin menikmati makan di toko, 

suasana toko terasa sangat sesak, 

serta tidak adanya wangi-wangian 

dan tidak ada alunan musik di 

dalam toko. 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh 

signifikan secara parsial  kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen di Banaran Chicken 

Crispy. 

2. Untuk menganalisis pengaruh 

signifikan secara parsial harga 

terhadap kepuasan konsumen di 

Banaran Chicken Crispy. 

3. Untuk menganalisis pengaruh 

signifikan secara parsial store 

atmosphere terhadap kepuasan 

konsumen di Banaran Chicken 

Crispy. 

4. Untuk menganalisis pengaruh 

signifikan secara simultan antara 
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kualitas pelayanan, harga dan store 

atmosphere secara simultan 

terhadap kepuasan konsumen di 

Banaran Chicken Crispy. 

Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai sumbangan pemikiran 

ilmu ekonomi khususnya dalam 

bidang pemasaran dan sebagai 

referensi ilmiah bagi penulisan 

lebih lanjut pada masalah yang 

berkaitan. 

b. Sebagai sarana untuk menambah 

dan menerapkan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh di 

perguruan tinggi dan juga untuk 

memperluas wawasan pemikiran 

dan mempertajam kemampuan 

pengamatan dan penganalisaan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sebagai salah satu dasar 

pertimbangan dalam 

menentukan langkah dan 

kebijakan perusahaan khususnya 

dalam penentuan strategi 

pemasaran yang berorientasi 

pada kepuasan konsumen. 

b. Sebagai panduan atau 

rekomendasi bagi praktisi 

manajemen yang menjalankan 

bisnisnya, terutama yang 

berhubungan dengan objek 

penelitian pemasaran mengenai 

fakto-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen khususnya 

pada Banaran Chicken Crispy. 

II. METODE 

Rancangan Penelitian 

Penelitian dilakukan di Banaran 

Chicken Crispy Kota Kediri yang 

berlokasi di Jalan Raya Banaran 

Nomor 07, Kecamatan Pesantren, 

Kota Kediri. Penelitian dilaksanakan 

selama 2 bulan, dimuali sejak tanggal 

20 Maret 2017 – 20 Mei 2017. 

Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2016: 80), 

“populasi” adalah “wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh 

konsumen Banaran Chicken Crispy 

Kota Kediri. 

Menurut Sugiyono (2016: 81), 

“sampel” adalah “bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut”. Dalam penelitian 

ini penentuan penggunaan sampel 

menggunakan teknik Incidental 

Sampling, yaitu menurut Sugiyono 

(2016:85) mengatakan bahwa 

sampling insidental adalah teknik 
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penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan/insidental bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel, bila dipandang orang 

yang kebetulan ditemui itu cocok 

dengan sumber data. 

Menurut Sugiyono (2016: 85) 

cara menentukan sampel dalam 

penelitian berdasarkan pendapat 

Roscoe mengatakan bahwa bila 

didalam penelitian akan melakukan 

analisis dengan multivariate (regresi 

berganda), maka jumlah anggota 

sampel minimal 10 kali dari jumlah 

variabel yang diteliti. Maka sampel 

dalam penelitian ini ditetapkan 10 x 

4 variabel yang diteliti yaitu 40 

orang. 

Instrumen Penelitian  

Instrumen dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner tertutup 

dalam bentuk skala likert, yang 

bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana hubungan antara kualitas 

pelayanan, harga dan store atmosphere 

terhadap kepuasan konsumen di 

Banaran Chicken Crispy Kota Kediri. 

menurut Sugiyono (2016: 93), “skala 

likert” digunakan “untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang 

tentang variabel yang diteliti”. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini hanya menggunakan 

kuesioner yang nantinya akan diolah 

dan diambil kesimpulannya. 

Teknik Analisis Data  

Uji Asumsi Klasik 

1. Menurut Priyatno (2016:97) 

mengatakan bahwa uji normalitas 

digunakan untuk mengetahui apakah 

data terdistribusi dengan normal atau 

tidak. 

2. Menurut Priyatno (2016:129) 

mengatakan bahwa multikolinearitas 

adalah keadaan dimana antara dua 

variabel independen atau lebih pada 

model regresi menjadi hubungan 

linier yang sempurna atau mendekati 

sempurna. 

3. Menurut Priyatno (2016:139) 

mengatakan bahwa autokorelasi 

adalah keadaan dimana terjadinya 

korelasi dari residual untuk 

pengamatan yang lain yang disusun 

menurut runtun waktu. 

4. Menurut Priyatno (2016:131) 

mengatakan bahwa 

heteroskedastisitas adalah keadaan 

dimana terjadinya ketidaksamaan 

varian dari residual pada model 

regresi 

Analisis Regresi Linier Berganda 
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Menurut Priyatno (2016: 47), 

“analisis persamaan regresi linier 

berganda” adalah “analisis untuk 

mengetahui hubungan antara lebih dari 

satu variabel independen dengan 

variabel dependen dengan 

menggunakan persamaan linier”.  

Formula untuk regresi linear 

berganda adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

 

 

Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis determinasi digunakan 

untuk mengetahui presentase 

sumbangan penuh variabel independen 

secara serentak terhadap variabel 

dependen. 

Uji Hipotesis 

1. Uji parsial (uji t). Menurut Ghozali 

(2016: 98), menjelaskan bahwa: “uji 

statistik t” digunakan untuk “menguji 

pengaruh variabel bebas 

(independent) secara parsial 

memiliki pengaruh signifikan atau 

tidak dengan variabel terikat 

(dependent)”. 

2. Uji simultan (uji F). Menurut 

Ghozali (2016: 96), menjelaskan 

bahwa: “uji statistik f” digunakan 

untuk “mengetahui ada tidaknya 

pengaruh signifikan secara bersama-

sama (simultan) variabel independen 

terhadap variable dependen dengan 

derajat kepercayaan 0,05”. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Analisis Data 

Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 

Gambar 1 

Hasil Uji Normalitas 

Sumber: Hasil Olah SPSS Versi 23 

Berdasarkan hasil analisis data 

diketahui bahwa data menyebar 

mengikuti garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal 

sehingga dapat disimpulkan residual 

berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Tabel 1 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Sumber: Hasil Olah SPSS Versi 23 

Berdasarkan hasil uji diatas 

diketahui bahwa nilai tolerance > dari 

0,1 dan VIF < dari 10, maka dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini tidak 

terjadi multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 
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Gambar 2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Sumber : Hasil Olah SPSS Versi 23 

Diketahui dengan melihat 

scatterplots diatasa bahwa titik-titik 

menyebar dengan pola yang tidak jelas 

diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Tabel 2 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Sumber : Hasil Olah SPSS Versi 23 

Dari hasil output diatas, diketahui 

bahwa nilai DW sebesar 1,921, nilai 

dU sebesar 1,659, nilai dari 4-dU 

sebesar 2,341 atau dapat dilihat pada 

tabel yang menunjukkan dU < DW < 4 

– dU, yaitu 1,659 < 1,921 < 2,341, 

sehingga model regresi ini sudah 

bebas dari masalah autokorelasi. 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 3 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 

Sumber : Hasil Olah SPSS Versi 23 

Berdasarkan hasil output diatas, 

maka dapat dinotasikan dengan 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = -0,215 + 0,852 X1 + 1,126 X2 + 0,267 X3 

Persamaan regresi tersebut 

mempunyai makna sebagai berikut: 

a.  Konstanta (a) = -0,215 

Apabila kualitas pelayanan (X1), 

harga (X2), store atmosphere (X3), 

diasumsikan tidak memiliki 

pengaruh sama sekali = 0, maka nilai 

kepuasan konsumen (Y) sebesar -

0,215. 

b.  Koefisien regresi (X1) = 0,852 

Apabila kualitas pelayanan (X1) 

naik 1 satuan, harga (X2) dan store 

atmosphere (X3) tetap, maka 

kepuasan konsumen (Y) akan 

meningkat sebesar 0,852 satuan.  

c.  Koefisien (X2) = 1,126 

Apabila harga (X2) naik 1 satuan, 

kualitas pelayanan (X1) dan store 

atmosphere (X3) tetap, maka 

kepuasan konsumen (Y) akan 

meningkat sebesar 1,126 satuan.  

d.  Koefisien (X3) = 0,267 
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Apabila store atmosphere (X3) 

naik 1 satuan, kualitas pelayanan 

(X1) dan harga (X2) tetap, maka 

kepuasan konsumen (Y) akan 

meningkat sebesar 0,267 satuan.  

Analisis Koefisien Determinasi  

Tabel 4 

Hasil Uji Korelasi Dan 

 Determinai 

 

Sumber : Hasil Olah SPSS Versi 23 

Diketahui bahwa nilai adjusted R 

Square yang diperoleh sebesar 0,952. 

Hal ini berarti 95,2% kepuasan 

konsumen dapat dijelaskan oleh 

variabel kualitas pelayanan, harga, dan 

store atmosphere, dan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel-variabel 

lainnya yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Tabel 5 

Hasil Uji t 

 

H1: Kualitas pelayanan memperoleh 

nilai thitung > ttabel yaitu   4,397 > 

2,028 dan nilai signifikan 0,000 < 

0,05 yang membuktikan bahwa 

kualitas pelayanan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Sehngga 

hipotesis pertama (H1) diterima. 

H2: Harga memperoleh nilai thitung > 

ttabel yaitu   7,883 > 2,028 dan 

nilai signifikan 0,000 < 0,05 yang 

membuktikan bahwa harga secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. 

Sehngga hipotesis ke dua (H2) 

diterima. 

H3: Store atmosphere memperoleh nilai 

thitung > ttabel yaitu   3,367 > 2,028 

dan nilai signifikan 0,002 < 0,05 

yang membuktikan bahwa store 

atmosphere secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Sehngga 

hipotesis ke tiga (H3) diterima. 

b. Uji Uji F 

Tabel 6 

Hasil Uji F 

 

Sumber : Hasil Olah SPSS Versi 23 
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Dari hasil output diatas, diketahui 

bahwa niali Fhitung (259,298) > Ftabel 

(2,866) atau nilai signifikan sebesar 

0,000 < 0,05 yang artinya H0 ditolak 

dan Ha diterima. Hal ini ikan bahwa 

membukt kualitas pelayanan, harga 

dan store atmosphere secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen di 

Banaran Chicken Crispy Kota 

Kediri. 

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan 

terhadap Kepuasan  

Hasil pengujian hipotesis (H1) 

telah membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh antara kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen di 

Banaran Chicken Crispy Kota 

Kediri. Hal ini sejalan dengan teori 

Utami (2008: 246), yang menyatakan 

bahwa “kualitas pelayanan” adalah 

perspektif konsumen dalam jangka 

panjang (dalam waktu yang lama) 

dan merupakan evaluasi kognitif dari 

transfer jasa. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Gulla (2015) 

yang menyatakan bahwa kuaitas 

pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen.  

2. Pengaruh Harga terhadap 

Kepuasan Konsumen  

Hasil pengujian hipotesis (H2) 

telah membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh antara harga terhadap 

kepuasan konsumen di Banaran 

Chicken Crispy Kota Kediri. Hal ini 

sejalan dengan teori Djohan (2016: 

40), yang menyatakan bahwa 

“harga” adalah korbanan yang 

diberikan oleh pembeli untuk 

memperoleh suatu produk. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Bailia (2014) yang 

menyatakan bahwa harga 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen.  

3. Pengaruh Store Atmosphere 

terhadap Kepuasan Konsumen  

Hasil pengujian hipotesis (H3) 

telah membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh antara store atmosphere 

terhadap kepuasan konsumen di 

Banaran Chicken Crispy Kota 

Kediri. Hal ini sejalan dengan teori 

Utami (2008: 238), yang menyatakan 

bahwa “store atmosphere” adalah 

desain lingkungan melalui 

komunikasi visual, pencahayaan, 

warna, musik, dan wangi-wangian 

untuk merancang respon emosional 

dan persepsi pelanggan dan untuk 

mempengaruhi pelanggan dalam 

membeli suatu barang.  
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4. Pengaruh kualitas pelayanan, 

harga dan store atmosphere 

terhadap Kepuasan Konsumen  

Hasil pengujian hipotesis (H4) 

telah membuktikan bahwa kualitas 

pelayanan, harga dan store 

atmosphere secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen di Banaran 

Chicken Crispy Kota Kediri. 

Penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Runtunuwu 

(2014) yang menyatakan bahwa 

kualitas produk, harga dan kualitas 

pelayanan secara simultan memiliki 

pengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 
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