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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul 't*94 promosi, dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen PT
Bukit Dhoho Indah Kabupaten Kediri. Tujuan penelitian ini untuk mengetatrui dan menganalisis
pengaruh h*gq promosi, dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen pada PT Bukit Dhoho
Indah Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam
penelitian iil9.725 oran& data ini didapat dari data pengunjung pada bulan Januari - April talun

2017. Dengan menggunakan cara exidence dan penggunaan peneatuan 100 responden menggunakan
cara hitung Slovin. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi linier
bergandadan asumsi klasik.
Hasil pengolahan data menunjukkan harga (X1), promosi (&) dan kualitas layanan (X3) secara
signifikan mempengaruhi kepuasan konsumen PT Bukit Dhoho Indah Kabupaten Kediri. Hal ini
ditunjukkan dengan t1ft*g dari variabel harga 3,351 tingkat signifikan 0,001, hasil t6** dari variabel
promosi 3,048 tingkat signifikan 0,003 dan tau,gdari variabel kualitas layanan 2,811 tingkat signifikan
0,006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan masing-masing variabel
berada dibawah 0,05. Kemudian uji F menunjulikan harga (X1), promosi (Xz) dan kualitas layanan
(Xr) secara simultan mempengaruhi kepuasan konsumen PT Bukit Dhoho Indah Kabupaten Kediri.
IIal ini ditunjukftan dengan nilai uji F yang dihasilkan bahwa nilai F66or= 13,366 > Fora = 2,696 atau
nilai sig. 0,000 < 0,05, jadi H4 diterima ; artinya secara simultan, serta semakin tinggi nilai ketiga
variabel tersebut maka semakin tinggi pula kepuasan konsumen di PT Bukit Dhoho lndah Kabupaten

:

Kediri.
Hal ini diturjukkan de,ngur admya koefisien determinasi berganda mtara harga (X1), p,romosi
(X2), dan kualitas layanan (X3) dengan kepuasan konsumen yang menunjukkan nilai Rf adalah sebesar
29,5Yo serta kepuasan konsumen (Y). Menunjukkan signifikan ketiga variabel terhadap kepuasan
konsumen sebesar 29,5yo, berarti masih ada variabel lain sebesar '10,5o/o yang dapat menjelaskan
variabel kepuasan konsumen (Y) tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini.

Implikasi praktis pada penelitian ini yaitu Konsumen mempunyai tujuan dalam memilih
tempat rekreasi. Oleh karena itu,
setiap informasi yang telah didapat saat
menikmati wahana yang telah disediakan, 56foingga membuat konsumen nyaman dengan pelayanan
yang diberikan dqn kepuasan konsumen tercipta. Sehinggq peneliti memberikan saran bagi peneliti
selanjutnya yaitu menambahkan variabel lain seperti lokasi, discomt, dan iklan terhadap keputusan

konsumen

pembelian, dan menambahkan 200 sampel.

KATA tr(UNCI: h*rgq pnomoei, kualitas layanan, dan kepuasan konsumen
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LATAR BELAKAITG MASALAH

Indonesia memiliki kekayaan
alam yang beragam serta menjadi objek

yang menarik perhatian dari manca
negara. Wilayah Kabupaten Kediri
diyakini cukup'potensial akan obyek-

obyek pariwisata yang

dapat

dikembangkan sebagai sumber daerah.

Wisata Bukit Dhoho Indah (BDD di

-

Desa Tiron

DHOHO IITDAH
KEDIRI".
Rumusan Masalah

Berdasarkan

pertama

merupakan

di Indonesia Berikut data

wisatawan

di

atas,

peneliti sebagai berikut:

1. Apakah harga

berpengaruh

terhadap kepuasan konsumen
pada PT Bukit Dhoho Indalt
Kabupaten Kediri?

2.

Apakah promosi berpengaruh
terhadap kepuasan konsumen

PT Bukit Doho Indatr

pada PT Bukit Dhoho Indah

Kabupaten Kediri tahun 2017.

Kabupaten Kediri?

Ilata Tfiratawan PT Butit I]hoho Indet
bulen Aoril TaLuu xor7
Bulan Januari

BUI.IL\

belakang

maka dapat disusun rumusan masalah

dengan lokasi pemancingan dan Taman

yang

latar

masalah yang telah dipaparkan

Kecamatan Banyakan

Hammock-nya

KABUPATEN

3. Apakah kualitas

layanan

berpengaruh terhadap kepuasan

TOTAL
IffISATA}I'A}T

konsumen pada

PT

2.350

Dhoho Indah

Kabupaten

IVTARET

2.570

Kediri?

APRIL

3.424

JANUARI

1.785

FEBRUARI

TotaI
Sumber: PT Bukit Dhoho lndah, 2017

Harga yang terbilang terjangkau

bagi konsumen, promosi yang

sudah

sangat luas dilakukan oleh perusahaan

unfuk konsumen serta kualitas layanan

yang terjamin dari perusahaan untuk
konsumen, sehingga membuat penulis

tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul *IIARGA, PROMOSI,

DAI\ KUALITAS

LAYANANT

TERHADAP

KEPUASAFT

KONST]MEN PADA

PT BI]KIT

4.

Apakah

h*gq

promosi, dan

kualitas layanan berpengaruh

secara simultan

terhadap

kepuasan konsumen pada PT

Bukit Dhoho Indah Kabupaten
Kediri?
LAI\IDASAI\I TEORI
A. Hubungan antara Harga dengan
Kepuasana Konsumen
Harga adalah suatu barang yang

dinyatakan dalam bentuk uang

(Atma 2013:88). Faktor ini
penentukan kepuasan

konsumen. Dikatakan demikian

karena apabila pelaku
cHrNTrA DEwl BASUKT I 13.1.02.02.A121
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menetapkan harga yang relatif

mempengaruhi konsumen untuk

rendah, maka dengan begitu akan

mencari

menarik minat konsumen untuk

sedang ditawarkan

mengenal produk pelaku usaha

usaha jasa kepada konsumen.

tersebut. Kedua konsumen akan

tau

C. Hubungan

tentang jasa yang

dari pelaku

antara

Kualitas

mencoba megetahui dengan caxa

Layanan dengan

membeli dan menikmati jasa
tersebut. Ketiga, apabila dalam

Konsumen

jangka waktu yang lama dirasa

rtpaya pemenuhan kebutuhan dan

hmga yang ditetapkan sesuai
dengan jasa yang dipasarkan,
konsumen akan meftNa puas

keinginan konsumen

dengan jasa tersebut.

2015:125). Apabila pelaku usaha

Harga juga

Kepuasan

Kualitas pelayanan adalah
serta

ketepatan penyampaian dalam
mengimbangi harapan (ljiptono,

menentukan

menyediakan pelayanan dengan

peqiualan akan suatu jasa Apabila

baik dan berkualitas dalam

suafu pelaku usaha

memasang

penyampaian jasa mereka kepada

harga yang terlalu rendah, maka

konsumen, maka konsumen akan

pesaing yang mempunyai jasa

merasa nyarman dalam menerima

sejenis akan berusaha mencari

dan menikmati jasa

sfrategi untuk mengetahui mengapa

Kualitas layanan merupakan salatr

memiliki barga demikian dan mulai

satu faktor penting bagi

memikirkan cara untuk bersaing,

pelaku usaha.

agar jasa dapat diterima
dimasyarakat.

B. Ilubungan antara

dengan Kepuasan Konsumen

"promosi adalah proses

komunikasi suatu pelaku

usoha

dengan pihak-pihak yang
berkepentingan sekarang dan yang

akan datang sertia masyarakaf'.
Promosi bisa mendorong

Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif. Penelitian

Menurut Kofler dan Amstrong

Q0l4:247),

sebuah

III. METODE
A.

Promosi

tersebut.

atau

cHrNTrA DEwl BASU|( | 13.1.02.02.0121
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kuantitatif didefinisikan sebagai
proses kerja yang berlangsung

secara ringkas,
Penelitian

dan sempit.

ini bersifat logis dan
penalaran

menggunakan

deduktif. Analisis data

yang

diperoleh menentukan signifikasi
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hubungan

dan

perbedaan

antar

Dengan demikian,

identifikasi
kelompok

jumlah populasi sebanyak 9.725
orang diperoleh ukuran

(Sunyoto, 2013:7).

B. TeknikPenelitian
Teknik penelitian ini

dari

sampel

dengan minimal sebesar

100

sampel penelitian. Untuk itu

ini, sampelnya

menggunakan deskripsi adalah

penelitian

hubungan yang bersifat sebab

konsumen PT Bukit Dhoho Indah

akibat. Jadi disini ada variabel

Kabupaten Kediri.

independen (variabel
mempengaruhi)

dan

yang

E. Instrumen Penelitian

dependen

Telimik Pengumpulan Data

Pengumpulan

(Sugiono,

(dipengaruhi)

adalah

tidak

2016:37).

C. Tempat dan \Maktu Penelitian

Tempat penelitian ini
dilakukan di PT Bukit Dhoho
Indah Kabupaten Kediri Desa

datz

dan

sering

memerlukan kehadiran

peneliti, ffrmun cukup diwakili
oleh daftar pertanyaan (kuesioner)

yang sudah disusun secara cermat
terlebih dahulu.

Mutu

Tiron Kecamatan Banyakan.

instnruren

akan

Waktu penelitian adalah I

menentukan juga mutu daripada

bulan terhitung pada tangga 1-31

data yang dikumpulkan, sehingga

bulan Mei tahun 2017.

tepat dikatakan bahwa hubungan

Populasi dan Sampel

instrumen dengan dafa adalah

Populasi dalam data yang

diperoleh adatah konsumen PT

Bukit Dhoho Indah

sebagai jantungnya penelitian
yang saling terikat.

Instrumen yang digunakan

sebanyak

ini

9.725 konsumen periode bulan

dalam penelitian

Januari-April tahun 2017

kuisoner. Mengetahui penilaian

.

Sampel dalam penelitian ini

dihitung dengan menggunakan
nrmus pendekatan pendapat

Slovin (dikutip Uma
Sunyoto, 2013 :16) yaitu

9725
IL:-:-:
9725(O,t)z+ L

9725
98,25

dalam

:

98-9822(100)

cHrNTrA DEwl BASUKT | 13.1.02.O2.Ot2t
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adalah

skala likert (Sugryono, 2016:93).

Penilaian Skala Likert

Alternatif

Skor

Sangat setuju

5

Setuju

4

Netral
Tidak setuju
Sansat tidak setuiu

2

3
1
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F. HASIL DAI\ KESIMPTiLAN
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas
untuk 'melihat

normalitas

model regresi.

Pengujian

Coefiicients'
Collinearity Statistics

digunakan

dilalrukan

Tolerance

VIF

xl

,880

1,137

x2

,889

1,125

x3

,977

1,024

Model

I

dengan

(Constarn)

menggunakan grafik nonnal P-

a

P Plot.

Sumber: Diolah dari dataprimer (2017)

Dependent Variable:

Yl

Dari table di atas diketahui
bahwa nilai

kurang

VIF ketiga variable

dari 10,00. Hat

ini

menurliukkan bahwa semua

variabel bebas harga (Xr),
promosi (Xz), dan kualitas
Sumber : Diolah dari data primer

layanan CX3) memiliki nilai

Gralik Normal P-P PIot

tolerance sebesar 0,880 ; 0,889

Hasil kurva

; 0,977 yang lebih

normal

besar dari

probability plot pada garnbar

0,1 dan nilai VIF sebesar 1,137

4.2

;1,725 ; 1,024 yang lebih kecil

memperlihatkan bahwa

titik-titik menyebar mengikuti

dari 10.

garis diagonal dan berada di

disimpulkan

sekitar garis diagonal

adanya penyimpangan asumsi

grafik

atau

Sehingga

tidak

dapat

terjadi

klasik multikolinearitas

histogramnya

antar

menunjukkan pola distribusi

variabel bebas atau asumsi

normal, maka model regresi

multikolinieritas

memenuhi asumsi normalitas

terpenuhi.

dan sudah memenuhi

dasar

kepuasan konsumen.

b. Uji Multikolinearitas

c.

telah

Uji Autokorelasi

Uji

autokorelasi bertujuan

untuk menguji apakah dalam

Nilai VIF dalam penelitian

model regresi ada korelasi

ini dapat dilihat sebagai

antara kesalahan peoganggu

berikut:

pada periode t

dengan

kesalahan penganggu pada
cHrNTrA DEW BASUKT | 13.1.02.02.0121
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periode

t-l

(sebelumnya).

heterokedastisitas sebagaimana

jugapada gambar berikut ini:

Model regresi yang baik adalah

regresi yang bebas

Sc.lbrdot

dari

Dlpffdrnt VrllDl!: Y

autokorelasi. Berikut hasil uji
ooo

Autokorblasi sebagai berikut:

o

oo
o eo
,

oao-

Uji Autokorelasi

I

1,505

-t

a. Predictors: (Constant), X3, X2,

b. Dependent Variable:

Xl

Sumber: Diolah Dari data Primer

Yl

Hasil

Sumber: diolah dari data primer

Dari tabel

atas menunjukkan titik-titik
menyebar secara acak tidak

< DW < (4-dU). Dalam analisis

membentuk pola serta berada

rulu Durbin-Watson (dw) yang

dihasilkan adatah

sebesar

1,505. Nilai du (3,100)

:

di atas nol dan di bawa nol,

sehingga

1,74

2.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi

Dw < (4-dU), yaitu 1,505 <

hasil empiris penelitian

disimpulkan bahwa nilai durbin

di

model regresi

ini

sebagai

berikut:

antara

du sampai dengan 4-du.

linier

berganda dapat dilihat

sehingga dapat

watson (dw) terletak

telah

terpenuhi.

tabel yang menunjukkan dU <

< 2,495,

asumsi

heteroskedastisitas

4-dU:4-1,505 =

2,495. Jadi dapat dilihat pada

1,74

pengujian

heterokedastisitas gambar di

di atas, syarat

agar asusi terpenuhi adalatl dU

dan nilai dari

o

oo

Model Summaryb
Durbin-Watson

oo

oo'o*oooooooo

o

Model

ao

oo

Coeflicients'

Jadi
Unstandardized

sudah bebas

dari masalah autokorelasi'

Coefficients

Model

B

Std. Error

(Constan|

-3,440

3,559

Harga

,425

,127

Hetekoedastisitas dilakukan

Promosi

,314

,103

dengan

Kualitas Pelayanan

,302

,108

d. Uji Heterokedastisitas
Pengujian

Scatterplot.

menggunakan

Hasil

pengujian

I

a. Dependent

Vmiable:

Yl

Sumber: Diolah dari data Primer
cHrNTtA DEwl BASUK|I 13.1.02.02.0121
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Berdasarkan tabel

4.7

3. Uji Koelisien Determinasi

di

Koefisien determinasi

atas, maka dapat dibuat persamaan

intinya mengukur seberapa jauh

regresi berganda sebagai berikut:

Y:

-3,440 + 0,425Xr+ 0,314Xr+ 0,302X3

model

menerangkan

variasi

variabel

layanan diasumsikan tidak

variabel-variabel

memiliki pengaruh (:0),
maka variabel Y (kepuasan

independen dalam menjelaskakn

variasi variabel dependen amat

konsumen) memiliki nilai -

terbatas. Ditunjukkan

3,440.

berikut:

0,425 X1

:

Artinya bahwa

(satuan) maka akan
menurunkan kepuasan
konsumen sebesar 0,425

bila variabel

lainnya

konstan.

bz:4314 X2:Artinya bahwa

Model Summaryb

Model

I

R

R

Adjusted R

Durbin-

Square

Square

Watson

,543" ,295

1,505

,273

a. Predictors: (Constant), X3, X2,

b. Dependent Variable:

Xl

Yl

Dari tabel di atas, nilai R-Square adalah
setiap

peningkatan promosi naik I
(satuan) akan meningkatkan
kepuasan konsumen sebesar

0,314 bila variabel lainnya
konstan.

b::0,302 X3:Artinya batrwa

sebagai

Uji Koefisien Determinan

setiap

penurunan harga dengan I

sebesar 0,295 menunjukkan besamya
variabel harga (X1), promosi
kualitas layanan

(Xr)

dan

(Xl) dalam menjelaskan

variabel kepuasan konsumen

(D

adalah

sebesar 29,5Yo. Berarti masih ada variabel

lain sebesar 70,5yo yang dapat menjelaskan
setiap

peningkatan kualitas
layanan ftaik I (satuan)
akan
meningkatkan

cHrNnA DEwl

dalam

promosi, dan kualitas

h*gq

:

kemampuan

dependen. Nilai koefisien
determinasi yang kecil berarti

a= -3,440 : Artinya apabila variabel

bt

pada

variabel kepuasan konsumen

(Y)

tetapi

tidak diteliti dalarn penelitian ini.

4. Uii Hipotesis

a. Uji Parsial (Uii t)

kepuasan konsumen sebesar

Pengujian

0,302 bila variabel lainnya

apakah pngaruh

konstan.

independen secara parsial
(individu) memiliki pengaruh

BASUKT

| 13.1.02.02.0121

FAKUTTAS EKONOMI.PRODI MANAJEMEN

ini

membuktikan

dari

variabel
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signifikan atau tidak

memiliki pengaruh yang signifikan

dengan

variabel dependen. Dimana variabel

terhadap kepuasan konsumen.

harga CXr), promosi (Xz),

b. Uji Simultan (Uji F)

dan

ini

Pengujian

kualitas layanan (X3) secara parsial

untuk

berpengaruh' terhadap variabel

membuktikan apakah pengaruh

kepuasan konsumen (Y).

dari variabel independen secara

Berikut ini adalah hasil dmi
pengujian secara parsial

(t)

dilalrukan sebagaimana
sebagai berikut

(menyeluruh)

simultan

yang

memiliki pengaruh signifftan

tertera

atau tidak dengan variabel
dependen. Pengujian yang

:

dilakukan dengan SPSS 23.0

Hasil Uji t (Parsial)
Coeflicients'

adalah sebagai berikut:

Uji Simultan
T

sig.

(Constant)

-,967

,336

xl

3,356

,001

Model

x2

3,048

,003

I

x3

2,811

,006

V{odel

I

a. Dependent Variable:

ANOVA'

Sum of

Sumber: Diolah dari dataprimer

di

atas, untuk

variabel harga CXr) nilai sig. 0,001

<

0,05, maka

Hr

diterima yang

artinya harga memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap kepuasan
konsumen. Variabel promosi (X2)

nilai sig. 0,003 < 0,05, maka

Hz

diterima yang artinya promosi
memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap kepuasan

konsumen.

Variabel kualitas layanan CX3) nilai
sig. 0,006 < 0,05, maka Hr diterima

yang artinya kualitas

layanan
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Mean

Squmes

df

Square

F

Sie.

53,162

J

17,721

13,36

,000b

Regressio

n

Yl

Dari tabel

X'

Residual

127,278 96

Total

180,440

a. Dependent Variable:

1,362

99

Yl

b. Predictors: (Constant), X3, X2,

Xl

tabel

Berdasarkan

di

atas

menunjukkan hasil uj i signifikansi
simultan atau bersama

F).
dilakukan
Statistik

- sarna (tIji

Pengujian ini
dengan

membandingkan besamya nilai
F6sorrdengan

F66u1.

Nilai Fuuror:13,366 >

F,35"t

: 2,696 atau nilai sig. : 0,000 <
0,05
tlo diterima ; artinya
secaxa simultan atau bersanra-sama

harga (Xr), promosi (X2), dan
simki.unpkediri.ac.id
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kualitas layanan (X3) memiliki

signifikan pada 0,003. sementara

pengaruh yang signifikan terhadap

ttuu.r adalah sebesar 1,290 yang

(D,

kepuasan konsumen

H4=Di
signifikan harga sebesar 0,003 <

Terima.

PEMBAHASAII

0,05 yang artinya

Dari hasil penelitian ini
menuqiukkan batrwa terdapat
h*gq

pengaruh antara

promosi, dan

kualitas layanan terhadap

kepuasan

tL

ditolak dan Hz

diterima. Dengan demikian promosi

CXr) memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kepuasan
konsumen (Y).

konsumen. Berikut penjelasan dari

Pengaruh Kualitas

setiap variabel yaitu sebagai berikut

terhadap Kepuasan Konsumen

Harga

1. Pengaruh

:

terhadap

perhitungan,

penelitian dan pengujian harga

Kepuasan Konsumen

Dari hasil

Dari hasil

Layanan

perhitungan,

terhadap kepuasan konsumen hasil

penelitian dan pengujian harga

uji trit,,e memperoleh nilai

terhadap kepuasan konsumen hasil

2,811 signifikan pada

uji

sementara tturu adalah

tnia.e memperoleh

nilai

3,351 signifikan pada

sebesar

sebesar

0,006.

sebesar

0,001.

1,290 yang berarti thit rg > ttutur dan

sementara ttater adalah sebesar 1,290

nilai signifikan harga sebesar 0,006

yang berarti

tr,itung

>

qabel

dan nilai

< 0,05 yang artinya Ho ditolak

dan

H3 diterima. Dengan demikian,

tt

ditolak dan Hr

kualitas layanan CX3) memiliki

diterima. Dengan demikian, harga

pengaruh yang signifikan terhadap

(Xr) memiliki pengaruh

kepuasan konsumen (Y).

0,05 yang artinya

signifikan terhadap

yang

kepuasan

konsumen (Y).

Pengaruh Yariabel

Harga,

Promosi, dan Kualitas Layanan

2. Pengaruh Promosi terhadap
Kepuasan Konsumen

terhadap Kepuasan Konsumen
Responden dalam penelitian

Vmiabel promosi (Xz) hasil

perhitungan, penelitian

dan

ini adalah masyarakat yang
merupaka konsumen

PT

Bukit

pengujian promosi

terhadap

Dhoho Indah. Berdasarkan jumlalt

kepuasan konsumen hasil

uji

sarnpel yang telah ditentukan dalam

memperoleh

nilai

fu6,o*

sebesar 3,048
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responden melalui penyebaran
kuesioner.

Jersey.

Hasil penelitian

dan

pengujian menggunakan analisis
regresi linier berganda nilai

13,366

)

Farcl

:

;

Fhitooe

=

2,696 atau nilai

sig.:0,000 < 0,05, jadi

H+ diterima

artinya secara simultan

atau

bersama-sama harga (X1), promosi

CX2),

dan kualitas layanan

CXs)

memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap Kepuasan Konsumen (Y;

serta semakin tinggi nilai ketiga

variabel tersebut maka semakin
tinggt pula kepuasan konsumen di
PT Bukit Dhoho Indah Kabupaten
Kediri.

Pengujian
menunjukkan

nilai
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