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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi perlunya pertimbangan dalam penetapan harga, penataan lokasi 

dan kualitas pelayanan agar semakin dapat memuaskan konsumen. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan menganalisis : (1) Pengaruh yang signifikan antara harga terhadap 

kepuasan konsumen pada Foodcourt Agrowisata Istana Jambu Grogol (2) Pengaruh yang signifikan 

antara lokasi terhadap kepuasan konsumen pada Foodcourt Agrowisata Istana Jambu Grogol (3) 

Pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Foodcourt 

Agrowisata Istana Jambu Grogol (4) Pengaruh antara harga, lokasi, dan kualitas pelayanan secara 

simultan terhadap kepuasan konsumen pada Foodcourt Agrowisata Istana Jambu Grogol. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penelitian hubungan kausal. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Foodcourt Agrowisata Istana Jambu Grogol, 

dengan sampel sebanyak 40 konsumen, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan insidental 

sampling. Penelitian menggunakan instrument berupa kuesioner dan diuji menggunakan uji validitas, 

uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, dan uji 

hipotesis dengan Software SPSS versi 20. 

Hasil dari penelitian ini, yaitu : (1) Harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen 

pada Foodcourt Agrowisata Istana Jambu Grogol (2) Lokasi berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen pada Foodcourt Agrowisata Istana Jambu Grogol (3) Kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Foodcourt Agrowisata Istana Jambu 

Grogol (4) Harga, lokasi, dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen pada Foodcourt Agrowisata Istana Jambu Grogol. Dengan adanya penelitian ini, 

diharapkan pihak Foodcourt Agrowisata Istana Jambu lebih memperhatikan penetapan harga, 

penentuan lokasi, dan kualitas pelayanan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan konsumen. 

 
KATA KUNCI  : Harga, Lokasi, Kualitas Pelayanan, dan Kepuasan Konsumen 

 

A. LATAR BELAKANG 

Saat ini, agrowisata semakin 

dikembangkan sebagai bentuk 

pelestarian lingkungan dan sumber daya 

lahan pertanian. Selain perkebunan 

menjadi sektor ekonomi yang 

dikembangkan untuk kesejahteraan 

masyarakat, perkebunan juga mampu 

menjadi daya tarik wisata bagi 

wisatawan. Bahkan tidak jarang 

beberapa agrowisata melibatkan 

wisatawan dalam proses perkebunan 

yang ada, sehingga wisatawan dapat 

merasakan secara langsung kegiatan 

yang dilihat. 

Masyarakat menyadari bahwa 

rekreasi bermanfaat untuk sejenak 

mengurangi penat terhadap rutinitas 

mailto:c.merryta@gmail.com
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pekerjaan maupun dinamika 

akademis/sekolah, dan juga untuk 

menghabiskan waktu bersama keluarga. 

Sedangkan lokasi wisata tidak harus ke 

luar negeri, akan tetapi mengunjungi 

tempat wisata yang terjangkau. 

Di Provinsi Jawa Timur pun sudah 

banyak tempat wisata bertemakan 

agrowisata, seperti Agrowisata Bhakti 

Alam di Kota Pasuruan, Agrowisata 

Belimbing di Kota Blitar dan Kabupaten 

Tulungagung, Agrowisata Kebun Teh 

Wonosari di Kabupaten Malang, dan 

untuk di Kabupaten Kediri pun juga 

sudah banyak agrowisata diantaranya 

Perkebunan Sepawon yang komoditas 

utama perkebunannya kopi dan kakao, 

taman bunga Agro Margomulyo yang 

berada di lereng Gunung Kelud, dan 

Agrowisata Istana Jambu di Grogol. Itu 

menyebabkan persaingan di dunia 

wisata khususnya agrowisata semakin 

ketat, pengusaha agrowisata harus 

menciptakan inovasi dan strategi baru 

untuk memberikan kepuasan kepada 

konsumen. 

Menurut Ibran dalam Daryanto 

(2014:90), Kepuasan Konsumen adalah 

keadaan yang dicapai bila produk sesuai 

dengan kebutuhan atau harapan 

konsumen dan bebas dari kekurangan. 

Faktor yang dapat mempengaruhi 

kepuasan konsumen diantaranya kualitas 

produk, harga, kualitas pelayanan, faktor 

emosional, biaya dan kemudahan 

(Daryanto dan Setyabudi, 2014:53-

54).  

Untuk meningkatkan kepuasan 

konsumen, harga merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhinya. 

Menurut Kotler dalam Sunyoto 

(2014:131), Harga merupakan sejumlah 

uang yang dibebankan pada suatu 

produk tertentu. Harga dapat dikatakan 

sebagai penentu keberhasilan suatu 

perusahaan karena harga dapat 

menentukan seberapa besar keuntungan 

yang didapat oleh perusahaan dari 

penjualan produknya yang dapat berupa 

barang maupun jasa. Tjiptono 

(2009:13), menyatakan 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 masalah harga, penentuan 

lokasi juga merupakan salah satu faktor 

yang harus diperhatikan dalam 

meningkatkan kepuasan konsumen. 

Menurut Kotler dan Armstrong 

(2012:92), bahwa place  (tempat) atau  

lokasi, yaitu  berbagai kegiatan 

perusahaan untuk membuat produk yang  

dihasilkan atau  dijualterjangkau dan  

tersedia bagi pasar sasaran. Tidak jarang 

beberapa perusahaan menggunakan 
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aneka ragam metode untuk menentukan 

lokasi, termasuk perhitungan 

transportasi, penelitian yang didasarkan 

pada kebiasaan belanja pelanggan, 

metode analisis lokasi dan sebagainya. 

Tjiptono (2009:65), menyatakan 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.  

Faktor lain yang perlu diperhatikan 

untuk mempengaruhi kepuasan 

konsumen adalah kualitas pelayanan. 

Menurut Gronroos dalam Daryanto 

(2014:135), Pelayanan adalah suatu 

aktivitas atau serangkaian aktivitas yang 

bersifat tidak kasat mata (tidak dapat 

diraba) yang terjadi sebagai akibat 

adanya interaksi antara konsumen 

dengan karyawan atau hal–hal lain yang 

disediakan oleh perusahaan pemberian 

pelayanan yang dimaksudkan untuk 

memecahkan permasalahan konsumen 

atau pelanggan. Kualiatas pelayanan 

dapat diartikan sebagai kepuasan tamu 

atau konsumen, kualitas pelayanan 

dianggap penting karena akan 

berdampak langsung pada nama baik 

perusahaan. Laksana (2008:96), 

menyatakan bahwa pengaruh kualitas 

layanan terhadap kepuasan 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 dan 

akan puas.  

Agrowisata Istana Jambu Grogol 

merupakan salah satu agrowisata yang 

terbilang baru di daerah Kabupaten 

Kediri. Salah satu inovasi terbaru yang 

menggabungkan antara foodcourt dan 

agrowisata, jadi para pengunjung dapat 

berwisata sekaligus beredukasi. Sistem 

Foodcourt ini biasanya lebih mudah 

dalam pengadaan menu masakannya. 

Foodcourt dianggap sebagai salah satu 

jenis usaha yang cukup sukses pada saat 

ini. Rumah makan dengan sistem 

foodcourt yang biasanya dapat ditemui 

di pusat-pusat perbelanjaan dan di 

gedung-gedung perkantoran, tetapi 

sekarang di Agrowisata pun telah ada 

dengan sistem foodcourt seperti di 

Agrowisata Istana Jambu Grogol Kediri. 

Selain menerima tamu perseorang, 

Istana Jambu juga sering menjadi tujuan 

lembaga pendidikan untuk mengedukasi 

anak – anak didiknya. Foodcourt yang 

menyediakan berbagai menu makanan 

dan pada saat akhir pekan pihak 

pengelola menyediakan berbagai menu 

tradisional dengan system prasmanan 

dengan harga yang terjangkau. 

Agrowisata Istana Jambu yang berlokasi 

di Jalan Raya Kediri – Nganjuk yang 
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dapat ditempuh dengan kendaraan 

pribadi maupun kendaraan umum itu 

juga menjadikan sebuah pertimbangan 

konsumen untuk mengunjungi 

agrowisata Istana Jambu ini, dan untuk 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

pelayan foodcourt Istana Jambu kurang 

memuaskan, tidak sesuai dengan 

ketepatan waktu itupun juga menjadi 

salah satu faktor kepuasan konsumen 

dan apabila konsumen puas konsumen 

akan kembali mengunjungi Agrowisata 

Istana Jambu. 

Berdasarkan uraian yang telah 

dijelaskan di atas, maka penulis 

mengambil judul “Analisis Harga, 

Lokasi, dan Kualitas Pelayanan 

terhadap Kepuasan Konsumen pada 

Foodcourt Agrowisata Istana Jambu 

Grogol Kabupaten Kediri”. 

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Teknik Penelitian 

Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif, dan teknik ini adalah 

hubungan kausal. Penelitian ini 

untuk mengetahui pengaruh antara  

dua atau lebih variabel yang akan 

diteliti. 

2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pengunjung dan 

konsumen yang datang dan 

melakukan pembelian di Foodcourt 

Agrowisata Istana Jambu Grogol. 

Teknik penentuan jumlah sampel 

berpedoman pada pendapat Roscoe 

dalam buku Sugiyono (2016:91), 

menyatakan bahwa dalam penelitian 

yang menggunakan analisis 

multivariate (korelasi atau regresi 

ganda), maka jumlah anggota 

sampel minimal 10 kali dari jumlah 

variabel yang digunakan. Dalam 

penelitian ini terdapat 4 variabel, 

maka sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 40 konsumen, dengan 

teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik incidental 

sampling. 

3. Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2016:102), Instrumen 

penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. Dalam 

penelitian ini instrumen penelitian 

yang berupa angket yang telah 

terstruktur menggunakan skala likert 

yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 
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a. Kuesioner (angket) 

Sugiyono (2016:142), 

kuesioner adalah teknik 

pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. 

b. Observasi 

Observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan 

psikologis (Hadi dalam 

Sugiyono, 2016:145). 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan 

pengumpulan data yang 

dilakukan dengan membaca 

buku, jurnal, referensi, maupun 

penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang 

sedang dilakukan. 

5. Teknik Analisis Data 

a. Teknik Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi 

(Sugiyono, 2009:207-208). 

1) Mean 

Mean adalah teknik 

penjelasan kelompok yang 

didasarkan atas nilai rata – rata 

dari kelompok tersebut 

(Kuncoro, 2009:42). 

b. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1) Uji normalitas, bertujuan 

untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel 

pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal 

(Ghozali, 2018:161). 

2) Uji multikolinearitas, 

bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas 

(independen) (Ghozali, 

2018:107). 

3) Uji autokorelasi, bertujuan 

menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi 

antara pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya) 

(Ghozali, 2018:111). 

4) Uji heteroskedastisitas, 

bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi 
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terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Ghozali, 

2018:137). 

c. Analisis Regresi Linear 

Berganda 

Ghozali (2018:96), Analisis 

regresi linear berganda akan 

dilakukan bila jumlah variabel 

independen minimal dua, dan 

dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh antara 

dua atau lebih variabel 

independen dengan variabel 

dependen. Adapun 

persamaannya sebagai berikut : 

Y =α+β₁ X₁  + β₂ X₂  + β3 X3 + e 

d. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi 

digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 

2018:97). 

e. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

1) Uji Parsial (t), digunakan 

untuk menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu persatu 

variabel penjelas/independen 

dalam menerangkan variasi 

dependen (Ghozali, 

2018:98). 

2) Uji Simultan (F), digunakan 

untuk menguji signifikansi 

koefisien parsial regresi 

secara individu dengan uji 

hipotesis terpisah bahwa 

setiap koefisien regresi sama 

dengan nol (Ghozali, 

2018:98). 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Analisis Data 

a. Uji Normalitas 

 
Gambar 1 

Hasil Uji Normalitas 
Sumber:data primer yang diolah, 2018 

Hasil dari uji normalitas 

menunjukkan bahwa pola grafik 

yang normal, dapat dilihat dari 

titik-titik yang menyebar 

mengikuti garis diagonal dan 

berada di sekitar garis diagonal. 
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b. Uji Multikolinearitas 

Tabel 1 

Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa 

Model  Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

 

1 

(Constant)   

Harga .171 5.845 

Lokasi .264 3.783 

Kualitas 

Pelayanan 

.101 9.858 

Sumber:data primer yang diolah, 2018 

Hasil dari uji 

multikolinearitas menunjukkan 

bahwa tidak terjadi hubungan 

antar variabel bebas atau asumsi 

multikolinearitas telah terpenuhi, 

dapat dilihat dari nilai tolerance 

harga (X1) = 0,171; lokasi (X2) 

= 0,264; kualitas pelayanan (X3) 

= 0,101, hal ini berarti nilai 

tolerance pada masing-masing 

variabel bebas lebih besar dari 

0,1. Nilai VIF juga menunjukkan 

harga (X1) = 5.845; lokasi (X2) 

= 3.783; kualitas pelayanan (X3) 

= 9.858, hal ini berarti nilai VIF 

pada masing-masing variabel 

bebas kurang dari 10. 

c. Uji Autokorelasi 

Tabel 2 

Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 

Model Durbin-Watson 

1 2.215 

Sumber:data primer yang diolah, 2018 

Hasil dari uji autokorelasi 

dapat dilihat bahwa nilai uji DW 

yang dihasilkan sebesar 2.215. 

nilai du (3,40) = 1,65 sehingga 

4-du = 4 – 1,65 = 2,35. Dengan 

demikian dapat disimpulkan, 

nilai uji Durbin Watson (dw) 

sebesar 2,21 yang terletak 

diantara 1,65 s/d 2,35 

menandakan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi dalam penelitian ini. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

 

Gambar 2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Sumber:data primer yang diolah, 2018 

Hasil dari uji 

heteroskedastisitas menunjukkan 

bahwa tidak ada pola yang jelas, 

serta titik-titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y. Hal ini dapat diartikan 

bahwa dalam penelitian ini tidak 

mempunyai standar deviasi atau 

penyimpangan data yang sama 

atau model regresi ini tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 
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e. Analisis Regresi Linear 

Berganda 

Tabel 3 

Hasil Analisis Regresi Linear 

Berganda 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

B Std. Error 

 

 

1 

(Constant) 

Harga 

Lokasi 

Kualitas Pelayanan 

3.979 

.202 

.157 

.305 

1.007 

.080 

.050 

.071 

a. Dependent Variable:Kepuasan Konsumen 

Sumber:data primer yang diolah, 2018 

Y=3,979+0,202+0,157+0,305 

Artinya : 

1) a = 3,979 : Apabila harga 

(X1), lokasi (X2), dan kualitas 

pelayanan (X3) diasumsikan 

tidak memiliki pengaruh 

sama sekali, maka kepuasan 

konsumen adalah sebesar 

3,979. 

2) b1 = 0,202 : apabila harga 

(X1) naik 1 (satu) satuan 

sedangkan lokasi (X2) dan 

kualitas pelayanan (X3) tetap 

maka kepuasan konsumen 

akan naik sebesar 0,202 

satuan. 

3) b2=0,157 : apabila lokasi 

(X2) naik 1 (satu) satuan 

sedangkan harga (X1) dan 

kualitas pelayanan (X3) tetap 

maka kepuasan konsumen 

akan naik sebesar 0,157 

satuan. 

4) b3=0,305 : apabila kualitas 

pelayanan (X3) naik 1 (satu) 

satuan sedangkan harga (X1) 

dan lokasi (X2) tetap maka 

kepuasan konsumen akan 

naik sebesar 0,305 satuan. 

f. Koefisien Determinasi 

Tabel 4 

Hasil Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

1 .971a .943 .938 

Sumber:data primer yang diolah, 2018 

Hasil dari koefisien 

determinasi menunjukkan nilai 

Adjusted R Square sebesar 0,938, 

hal ini berarti 93,8% kepuasan 

konsumen dipengaruhi oleh 

harga, lokasi, dan kualitas 

pelayanan, sisanya sebesar 6,2% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak dikaji dalam penelitian ini. 

g. Uji Parsial (t) 

Tabel 5 

Hasil Uji Parsial (t) 
Coefficientsa 

Model  t Sig. 

 (Constant) 3.952 .000 

 Harga  2.522 .016 

1 Lokasi 3.137 .003 

 Kualitas 

Pelayanan 

4.268 .000 

a. Dependent Variable : Kepuasan 
Konsumen 

Sumber:data primer yang diolah, 2018 

Hasil dari uji parsial (t) 

menunjukkan bahwa : 

1) Nilai signifikan harga (X1) 

sebesar 0,016 < 0,05 yang 

artinya H0 ditolak dan H1 
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diterima, sesuai dengan 

hipotesis satu yang 

menyatakan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan 

harga terhadap kepuasan 

konsumen telah terbukti. 

2) Nilai signifikan lokasi (X2) 

sebesar 0,003 < 0,05 yang 

artinya H0 ditolak dan H2 

diterima, sesuai dengan 

hipotesis dua yang 

menyatakan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan 

lokasi terhadap kepuasan 

konsumen telah terbukti. 

3) Nilai signifikan kualitas 

pelayanan (X3) sebesar 0,000 

< 0,05 yang artinya H0 

ditolak dan H3 diterima, 

sesuai dengan hipotesis tiga 

yang menyatakan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan 

kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen telah 

terbukti. 

h. Uji Simultan (F) 

Tabel 6 

Hasil Uji Simultan (F) 
ANOVAa 

Model  F Sig. 

 Regression 198.789 .000b 

1 Residual   

 Total    

Sumber:data primer yang diolah, 2018 

Hasil dari uji simultan (F) 

menunjukkan bahwa H0 ditolak 

dan Ha diterima, hal ini 

ditunjukkan dari nilai signifikan 

sebesar 0,000 < 0,05, sesuai 

dengan hipotesis empat yang 

menyatakan bahwa ada pengaruh 

secara simultan antara harga, 

lokasi, dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen 

telah terbukti. 

2. Pembahasan 

a. Pengaruh Harga terhadap 

Kepuasan Konsumen 

Dalam hipotesis satu 

dinyatakan bahwa harga 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen pada Foodcourt 

Agrowisata Istana Jambu 

Grogol. Dalam penelitian ini 

hasil dari uji t menunjukkan 

bahwa nilai probabilitas harga 

lebih kecil dari taraf signifikan 

yaitu sebesar 0,016 < 0,05, 

dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa harga 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. 

Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Permatasary 

(2014), yang menyatakan bahwa 

harga berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. 
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b. Pengaruh Lokasi terhadap 

Kepuasan Konsumen 

Dalam hipotesis dua 

dinyatakan bahwa lokasi 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen pada Foodcourt 

Agrowisata Istana Jambu 

Grogol. Dalam penelitian ini 

hasil dari uji t menunjukkan 

bahwa nilai probabilitas lokasi 

lebih kecil dari taraf signifikan 

yaitu sebesar 0,003 < 0,05, 

dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa lokasi 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. 

Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Bailia, Soegoto, 

dan Loindong (2014), yang 

menyatakan bahwa lokasi 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. 

c. Pengaruh Kualitas Pelayanan 

terhadap Kepuasan Konsumen 

Dalam hipotesis tiga 

dinyatakan bahwa kualitas 

pelayanan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap 

kepuasan konsumen pada 

Foodcourt Agrowisata Istana 

Jambu Grogol. Dalam penelitian 

ini hasil dari uji t menunjukkan 

bahwa nilai probabilitas kualitas 

pelayanan lebih kecil dari taraf 

signifikan yaitu sebesar 0,000 < 

0,05, dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Firmansyah 

(2016), yang menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

d. Pengaruh Harga, Lokasi, dan 

Kualitas Pelayanan terhadap 

Kepuasan Konsumen 

Dalam hipotesis empat 

dinyatakan bahwa harga, lokasi, 

dan kualitas pelayanan memiliki 

pengaruh secara simultan 

terhadap kepuasan konsumen 

pada Foodcourt Agrowisata 

Istana Jambu Grogol. Dalam 

penelitian ini hasil dari uji F 

menunjukkan nilai signifikan 

sebesar 0,000 yang artinya lebih 

kecil dari taraf signifikansi 0,05 

atau 5%, dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa secara 

simultan harga, lokasi, dan 

kualitas pelayanan berpengaruh 
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signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ahror (2017), 

yang menyatakan bahwa harga, 

lokasi, dan kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. 

 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan 

pembahasan yang dikemukakan 

sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Harga berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen 

pada Foodcourt Agrowista Istana 

Jambu Grogol Kediri. 

b. Lokasi berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen 

pada Foodcourt Agrowisata 

Istana Jambu Grogol Kediri 

c. Kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen pada Foodcourt 

Agrowisata Istana Jambu 

Grogol. 

d. Harga, lokasi, dan kualitas 

pelayanan secara simultan 

berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen Foodcourt Agrowisata 

Istana Jambu Grogol.  

2. Saran 

a. Bagi Perusahaan 

Karena telah terbukti bahwa 

variabel harga, lokasi, dan dan 

kualitas pelayanan dapat 

mempengaruhi kepuasan 

konsumen, sehingga hasil 

penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai pedoman dan 

pengembangan Agrowisata 

Istana Jambu Grogol agar lebih 

berkembang dan maju lagi. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti 

selanjutnya dalam melakukan 

penelitian yang serupa untuk 

dapat lebih mengembangkan 

hasil yang telah dicapai dan 

menambah beberapa variabel 

lain yang berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen antara lain 

promosi, kualitas produk, 

fasilitas dan lain-lain. 
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