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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa kepuasan konsumen yang merupakan kunci terpenting 

menentukan perkembangan pemasaran perusahaan dalam kondisi persaingan yang semakin pesat. 

Bukit Dhoho Indah adalah satu dari rentetan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa pariwisata. 

Berdasarkan penelitian bahwa kepuasan konsumen dapat di pengaruhi oleh fasilitas, kualitas 

pelayanan, dan harga. Penelitian ini bertujuan : untuk menganalisis fasilitas, kualitas pelayanan, dan 

harga secara parsial dan simultan yang memberikan pengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen 

pada pariwisata Bukit Dhoho Indah Di Desa Tiron Kec. Banyakan Kab. Kediri 

Metode penelitian adalah metodologi kuantitatif. Jenis penelitian adalah kausalitas. Populasi 

penelitian ini adalah semua pengunjung yang berkunjung pada Bukit Dhoho Indah dan sampel yang 

digunakan berjumlah 40 responden dengan teknik simple random sampling. Teknik pengambilan data 

menggunakan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data penelitian ini adalah regresi linier berganda 

menggunakan SPSS for windows versi 23.0 yang sebelumnya diuji dengan uji validitas dan uji 

reabilitas 

Kesimpulan hasil penelitian ini : fasilitas berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, 

kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, harga berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen, secara simultan (bersama-sama) fasilitas, kualitas pelayanan dan harga 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

 
Kata Kunci  : fasilitas, kualitas pelayanan, harga dan kepuasan konsumen 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini kemajuan di 

bidang perekonomian selama ini 

banyak membawa perkembangan yang 

cukup pesat dalam bidang usaha. 

Sejalan dengan banyak swalayan, dan 

lain-lain begitu juga pada bidang jasa 

berbentuk jasa salon, jasa pijat maupun 

dalam bentuk pariwisata berbentuk 

pariwisata pantai, pendakian gunung, 

agrowisata maupun wahana taman 

bermain. Agar suatu usaha dapat terus 

memenangkan persaingan, maka usaha 

tersebut dituntut untuk mengadakan 

perbaikan dan peningkatan atau 

pengembangan pada bidang pemasaran. 

Indonesia saat ini perkembangan usaha 
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pariwisata terbilang sangat cepat. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan 

pariwisata ini, persaingan dibidang 

pariwisatapun semakin meningkat. 

Menurut Arief Yahya (Menteri 

Pariwisata) pengembangan wisata terus 

dilakukan. Hasilnya pertumbuhan 

wisata indonesia masuk 20 besar dunia. 

Pertumbuhan terakhir 25,68 persen 

lebih tinggi dari sektor pariwisata dunia 

“kata Arief Yahya di kantor kepala 

staff kepresidenan, Jakarta, Selasa 17 

Oktober 2017”. Di kawasan ASEAN 

sendiri pertumbuhan pariwisata sekitar 

tujuh persen, sedangkan dunia hanya 

enam persen Arief Yahya 

menambahkan bahwa pada tahun 2019 

sektor pariwisata akan menjadi 

penyumbang PDB karena lebih tinggi 

dari kelapa sawit (CPO) dan minyak 

gas (MIGAS). Oleh karena itu, untuk 

menarik para konsumen dan dapat 

bersaing dengan usaha lain, maka hal 

yang dilakukan wahana wisata alam 

Bukit Dhoho Indah Di Desa Tiron 

adalah memenuhi keinginan serta 

kebutuhan konsumen sehingga 

konsumen terpuaskan dan 

mendapatkan kepuasan mereka, dengan 

cara memberikan fasilitas yang baik, 

atau penambahan-penambahan ragam 

wahana, kualitas pelayanan umum dari 

pintu masuk sampai kualitas pelayanan 

yang ada di dalamnya begitu juga harga 

yang terjangkau agar semakin 

mendapat perhatian khusus dari 

konsumen. 

     Fasilitas dari Bukit Dhoho Indah 

cukup baik loket parkir dan tiket 

sampai dengan yang ditawarkan 

berupa ragam wahana untuk keluarga, 

seperti wahana edukasi, wahana untuk 

anak-anak, juga wahana kolam 

pancing untuk dewasa, dan lain 

sebagainya. Sesuai dengan yang 

diungkapkan Menurut Sulastiyono 

(2011:98), Fasilitas adalah penyediaan 

perlengkapan fisik yang memberikan 

kemudahan kepada tamu dalam 

melaksanakan aktivitas, sehingga 

kebutuhan-kebutuhan pengunjung 

dapat terpenuhi selama melakukan 

aktivitas berwisata. Yang artinya 

fasilitas berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen. Dengan fasilitas 

yang baik maka kepuasan konsumen 

akan meningkat. sesuai dengan 

penelitian dari Wulandari (2017), yang 

menyatakan bahwa Fasilitas  

berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Wisatawan pada Kenjeran 

Park Surabaya.  

     Kualitas Pelayanan Umum juga 

terbilang sangat baik, pencatatan 

nomor plat motor sampai pelayanan di 

kedai yang melayani konsumen 
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dengan ramah dan cepat begitu juga 

pada pelayanan lainnya. Hal ini 

memungkinkan timbulnya kepuasan 

konsumen karna konsumen akan 

senang dengan pelayanan yang baik 

dari pegawai atau karyawan. Hal 

tersebut sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Ratnasari dan Aksa 

(2011:107), indikator pengukuran 

pelayanan terdiri dari : (1) Bukti Fisik 

(tangeble), penampilan fisik 

karyawan, dan kebersihan tempat 

wisata. (2) Kehandalan (reliability), 

kemampuan untuk memberikan 

pelayanan, dan kehandalan pelayanan 

sesuai keinginan. (3) Ketanggapan 

(responsiveness),  ketanggapan 

karyawan, dan perhatian para pegawai. 

(4) Jaminan atau kepastian 

(assurance), keterampilan pegawai, 

dan tingkat pemenuhan janji atas 

keluhan pelanggan. (5) Empati 

(emphaty), pegawai tanggap terhadap 

keluhan pelanggan, dan kemampuan 

komunikasi. Dengan demikian kualitas 

pelayanan umum berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. Hal ini 

sesuai penelitian dari Rosita, 

Marhanah, Wahadi (2016), yang 

menyatakan bahwa Pengaruh Kualitas 

Pelayanan terhadap Kepuasan 

Pengunjung di Taman Margasatwa 

Ragunan Jakarta. 

     Harga yang terbilang terjangkau 

memberikan dampak yang besar juga 

untuk mengenalkan pada konsumen. 

Mulai dari tiket parkir, tiket masuk 

dan lainnya, turut menunjang sebagai 

faktor yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen. Hal ini sesuai yang 

diungkapkan Kotler, (2009:67) Harga 

yaitu satu diantara elemen bauran 

pemasaran dan menghasilkan 

pendapatan, elemen yang lain 

menghasilkan biaya, harga elemen 

termudah didalam pemasaran yang 

disesuaikan pada produk, saluran, dan 

bahkan komunikasi yang 

membutuhkan banyak waktu. Yang 

artinya bahwa harga juga sangat 

berpengaruh terhadap kepuasaan 

konsumen. Dengan demikian harga 

yang terjangkau akan meningkatkan 

kepuasan konsumen. sesuai dengan 

penelitian Ramadani, Rahmania, dan 

Susanti (2017), yang menyatakan 

bahwa Pengaruh Harga terhadap 

Kepuasan Pengunjung pada Wisata 

Waterboom Sawahlunto. 

     Melihat dari perkembangan 

ekonomi global perkembangan di 

bidang pariwisata memang sangat 

menarik bagi para pengusaha. Karena 

memiliki peningkatan persentase yang 

cukup tinggi. Namun, yang terpenting 

dalam usaha pariwisata untuk 
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mencapai tujuannya yaitu profit yang 

tinggi serta bagaimana pula cara 

mengembangkan sarana dan prasarana 

untuk mempertahankan eksistensi 

usaha. Maka, pengusaha harus pintar-

pintar memberikan kepuasan dalam 

bentuk pelayanan kepada konsumen. 

Agar konsumen selalu memutuskan 

kembali lagi berkunjung pada 

pariwisata tersebut. Begitu juga pada 

Bukit Dhoho Indah yang harus mampu 

memberikan kepuasan pada 

konsumen. Sehingga, pariwisata Bukit 

Dhoho Indah haruslah mampu 

mengendalikan kepuasan konsumen 

yang ada tersebut. 

     Pariwisata Bukit Dhoho Indah 

dikatakan cukup baru dibandingkan 

objek wisata di kota lain, meski dalam 

tema wisata yang berbeda seperti 

museum angkut di malang atau jatim 

park, Bukit Dhoho Indah sendiri dari 

segi fasilitas memang masih terbilang 

jauh, karena berdiri sekitar 

pertengahan tahun 2016 dengan 

fasilitas yang masih terus 

dikembangkan dan diperbaiki. Bukit 

dhoho indah berada di Desa Tiron. 

Dengan 88 pegawai yang bekerja 

dengan sistem shift dan sistem yang 

biasa 8 jam kerja. Bukit Dhoho Indah 

tentunya melihat faktor-faktor yang 

dapat memberikan kepuasan 

konsumen sehingga berkenan untuk 

mendirikan pariwisata di Desa Tiron. 

Kepuasan konsumen  meliputi faktor-

faktor yang mempengaruhinya seperti 

fasilitas, kualitas pelayanan dan harga. 

Tabel 1 

Data pengunjung Bukit Dhoho 

Indah 

Januari-Juni 2018 
Bulan Total 

Pengunjung 

Perubahan Keterangan 

Januari 6.709 - Liburan awal 

tahun 

Februari 3.800 -2.909 - 

Maret 3.900 +100 - 

April 2.973 -927 - 

Mei 4.390 +1.417 Puasa 

Juni 10.785 +6.395 Lebaran 

Sumber : Bukit Dhoho Indah, 2018 

     Berdasarkan tabel 1 diatas bahwa 

data pengunjung Bukit Dhoho Indah 

periode Januari-Juni 2018 mengalami 

fluktuasi disetiap bulannya.  

     Berdasarkan latarbelakang masalah 

serta data pengunjung periode januari-

juni 2018 diatas maka, penulis 

bermaksud mengadakan penelitian 

pada pariwisata Bukit Dhoho Indah di 

Desa Tiron dengan mengambil judul 

”Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kepuasan 

Konsumen Pada Pariwisata Bukit 

Dhoho Indah Di Desa Tiron 

Kabupaten Kediri” 

2. Identifikasi Masalah 

     Dari latarbelakang di atas dapat 

diketahui bawasanya kepuasan 

konsumen memiliki peran penting 

dalam kaitannya dengan pengaruh 
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Fasilitas, Kualitas Pelayanan, dan 

Harga terhadap Kepuasan Konsumen 

pada wahana wisata bukit dhoho 

indah. Jadi berdasarkan hal tersebut 

maka penulis dapat identifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Fasilitas di Bukit Dhoho Indah 

yang masih dikembangkan dan 

diperbaiki membuat konsumen 

berfikir ulang untuk kembali 

2. Kualitas pelayanan yang murah 

senyum dan cepat menjadi faktor 

pendukung untuk wahana wisata 

agar mampu menarik konsumen 

datang kembali. 

3. Penetapan harga harus sesuai 

fasilitas atau sarana yang di 

berikan Bukit Dhoho Indah 

kepada konsumen 

3. Pembatasan Masalah 

     Agar penelitian dalam terfokus, 

maka perlu adanya batasan masalah, 

yaitu : Lokasi penelitian berada pada 

pariwisata Bukit Dhoho Indah di Desa 

Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten 

Kediri. Faktor yang diteliti adalah 

Fasilitas, Kualitas Pelayanan Umum 

dan Harga. Konsumen yang diteliti 

atau sampel penelitian adalah siapa 

saja yang bertemu dengan peneliti dan 

dianggap cocok menjadi sumber data. 

 

 

4. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan identifikasi masalah 

tersebut, maka diketahui pokok 

masalah dalam penelitian adalah : 

1. Apakah fasilitas berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen pada pariwisata Bukit 

Dhoho Indah Di Desa Tiron Kec. 

Banyakan Kab. Kediri? 

2. Apakah kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen pada 

pariwisata Bukit Dhoho Indah Di 

Desa Tiron Kec. Banyakan Kab. 

Kediri? 

3. Apakah harga berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen pada pariwisata Bukit 

Dhoho Indah Di Desa Tiron Kec. 

Banyakan Kab. Kediri? 

4. Apakah fasilitas, kualitas 

pelayanan dan harga secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen pada 

pariwisata Bukit Dhoho Indah Di 

Desa Tiron Kec. Banyakan Kab. 

Kediri? 

5. Tujuan Penelitian 

     Sesuai dengan rumusan masalah 

diatas maka tujuan penelitian di 

peroleh : 

1. Untuk menganalisis pengaruh 

fasilitas terhadap kepuasan 
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konsumen pada pariwisata Bukit 

Dhoho Indah Di Desa Tiron Kec. 

Banyakan Kab. Kediri 

2. Untuk menganalisis pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen pada 

pariwisata Bukit Dhoho Indah Di 

Desa Tiron Kec. Banyakan Kab. 

Kediri 

3. Untuk menganalisis pengaruh 

harga terhadap kepuasan 

konsumen pada pariwisata Bukit 

Dhoho Indah Di Desa Tiron Kec. 

Banyakan Kab. Kediri 

4. Untuk menganalisis fasilitas, 

kualitas pelayanan dan harga atau 

secara simultan yang memberikan 

pengaruh dominan terhadap 

kepuasan konsumen pada 

pariwisata Bukit Dhoho Indah Di 

Desa Tiron Kec. Banyakan Kab. 

Kediri 

6. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

     Hasil penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan tambahan 

pada pembendaharaan ilmu 

pengetahuan tentang penerapan 

teori manajemen pada bidang 

pemasaran, khususnya mengenai 

fasilitas, kualitas pelayanan umum 

serta harga terhadap kepuasan 

konsumen. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi konsumen (masyarakat) 

     Untuk memberikan 

informasi digunakan sebagai 

mempertimbangkan fasilitas, 

kualitas pelayanan maupun 

harga 

2) Bagi pariwisata Bukit Dhoho 

Indah 

     Hasil penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan 

masukan tentang faktor yang 

mempengaruhi kepuasan 

konsumen 

3) Bagi peneliti 

     Hasil penelitian ini mampu 

menambah pengetahuan serta 

pengalaman praktik bidang 

manajemen. Juga, sebagai 

laporan tugas akhir disalah satu 

SKS mata kuliah dan juga 

sebagai penunjang syarat untuk 

mendapatkan gelar strata satu. 

B. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Teknik 

Penelitian 

     Teknik dalam penelitian ini 

adalah penelitian survey. Penelitian 

survey adalah penelitian digunakan 

untuk menjelaskan hubungan kausal 

dan pengujian hipotesis (Sugiyono, 

2015:14). Penelitian ini digolongkan 

asosiatif kausal. Hubungan kausal 
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adalah hubungan sebab dan akibat, 

jadi disini terdapat variabel 

independen (variabel mempengaruhi) 

dan variabel dependen (variabel yang 

dipengaruhi) (Sugiyono, 2015:59). 

Penelitian ini akan mengukur 

pengaruh fasilitas, kualitas pelayanan 

dan harga terhadap kepuasan 

konsumen. 

    Pendekatan penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif adalah pendekatan 

penelitian yang menggunakan data 

penelitian angka-angka dan dianalisis 

menggunakan statistik (Sugiyono, 

2015:23). Peneliti menggunakan 

pendekatan kauntitatif adalah data 

yang akan dianalisis dalam penelitian 

dalam bentuk angka yang sifatnya 

dapat diukur, rasional dan sistematis. 

2. Populasi dan Sampel 

     Populasi Penelitian Ini Seluruh 

Konsumen Pariwisata Bukit Dhoho 

Indah. 

     Dalam penelitian ini jumlah 

variabel penelitiannya ada 4 (3 

variabel independen + 1 variabel 

dependen), maka jumlah sampel = 10 

x 4 = 40. Pemilihan sampel ini sesuai 

dengan teori Sugiono (2015:131), 

mengatakan bila penelitian akan 

melakukan multivariate(korelasi atau 

regresi ganda), maka jumlah sampel 

minimal 10 kali jumlah variabel yang 

diteliti.  Jadi sampel yang digunakan 

yaitu sebanyak 40 orang konsumen  

pariwisata Bukit Dhoho Indah. 

Sedangkan teknik untuk pengambilan 

data dengan kuesioner. 

     Sampel yaitu bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki 

populasi (Sugiyono, 2015:120). 

Dalam penelitian ini sampel yang 

digunakan dengan metode Simple 

Random Sampling  yaitu teknik 

pengambilan sampel secara acak, 

yaitu siapapun yang bertemu peneliti 

dan dianggap cocok menjadi sumber 

data, dan akan menjadi sampel 

penelitian ini. 

3. Instrumen Penelitian 

     Instrumen menggunakan 

kuesioner, karena mengukur 

fenomena sosial, dalam hal ini 

jawaban konsumen Bukit Dhoho 

Indah atas pernyataan yang terhadap 

fasilitas, kualitas pelayanan, harga 

serta kepuasan konsumen. 

4. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

     Uji validitas digunakan untuk 

mengukur valid tidak suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner 

dikatakan valid apabila 

pernyataan di kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang 
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akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghozali, 2016:52). 

Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan progam SPSS versi 

23 dengan membandingkan nilai 

rhitung dengan rtabel. Jika rhitung>rtabel 

maka di butir pertanyaan indikator 

dinyatakan valid, apabila 

rhitung<rtabel maka di butir 

pertanyaan indikator dinyatakan 

tidak valid.  Hasil perhitungan 

rhitung kemudian dikonsultasikan 

dengan rtabel dengan taraf 

signifikansi 0,05. 

b. Uji Reliabilitas 

     Reliabilitas menunjukkan 

konsisten atau stabilitasnya suatu 

nilai atau skala pengukuran 

(Kuncoro, 2013: 181). Uji 

reliabilitas penelitian ini 

menggunakan rumus Cronbach 

Alpha yang dihitung 

menggunakan progam SPSS versi 

23. Dalam uji statistic Cronbach 

Alpha suatu variabel dikatakan 

reliable jika nilai Cronbach Alpha 

> 0.70 (Ghozali, 2016:48). 

5. Teknik Pengumpulan Data 

     Penelitian ini jenis datanya adalah 

data primer atau data yang diperoleh 

langsung di lokasi penelitian, yaitu 

dengan penyebaran kuesioner pada 

konsumen Bukit Dhoho Indah. 

6. Teknik Analisis Data 

     Data diperoleh dari hasil 

penyebaran kuesioner, selanjutnya 

diolah dan dianalisis dengan cara 

sebagai berikut : 

a. Uji Asumsi Klasik  

     Sebelum menganalisis data 

menggunakan analisis regresi linier 

dan uji hipotesis, terlebih dahulu 

peneliti melakukan uji asumsi klasik 

yaitu: 

1) Uji Normalitas 

     Uji Normalitas tujuannya  menguji 

apakah model regresi, variabel 

penggangu (residual) memiliki 

distribusi yang normal (Ghozali, 

2016:154). 

2) Uji Multikoliniearitas 

     Uji multikolinieritas tujuannya 

untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan korelasi antar variabel 

bebas atau independen (Ghozali, 2016 

: 103). Model regresi yang baik 

harusnya antar variabel bebas atau 

independen tidak terjadi korelasi. 

3) Uji Autokorelasi 

     Uji autokorelasi bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi linier 

terdapat korelasi antara kesalahan 

pengganggu di periode t dengan 

kesalahan periode t-1 (sebelumnya) 

(Ghozali, 2016:107) 
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4) Uji Heteroskedastisitas 

     Pengujian tujuannya untuk menguji 

dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan yang lain atau untuk 

melihat penyebaran data.  Jika 

variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain tetap, maka 

terjadi Homokedastisitas dan jika 

berbeda terjadi Heteroskedasitas. 

Model regresi dikatakan baik jika 

tidak terdapat Heteroskedasitas 

(Ghozali, 2016:134). 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

     Analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk memperoleh 

gambaran menyeluruh mengenai 

pengaruh antara variabel fasilitas, 

kualitas pelayanan dan harga terhadap 

kepuasan konsumen dengan formulasi 

sebagai berikut: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + ε 

c. Uji Koefisien Determinasi 

     Koefisien determinasi (R
2
) intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan 

model untuk menerangkan variabel 

bebas (independent). Variabel 

independen pada penelitian ini lebih 

dari 2, maka koefisien determinasi 

yang digunakan adalah Adjusted R 

Square. Dalam penelitian ini, uji 

koefisien determinasi untuk 

menunjukan besarnya nilai variabel 

dari variabel fasilitas (X1), kualitas 

pelayanan (X2), dan harga (X3) 

dalam menjelaskan variabel 

kepuasan konsumen (Y). 

d. Uji Hipotesis 

1) Uji t 

     Uji Statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variable penjelas / 

indipenden secara individual 

dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 

2016:97). Untuk melakukan Uji t 

penelitian ini menggunakan 

aplikasi software SPSS versi 23, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Jika nilai probabilitas  taraf 

signifikansi 0,05. Maka, H0 

ditolak dan Ha diterima berarti 

Fasilitas (X1), Kualitas 

Pelayanan (X2) dan Harga (X3) 

secara parsial berpengaruh 

terhadap Kepuasan Konsumen 

(Y). 

b) Jika nilai probabilitas  ≥ taraf 

signifikansi 0,05. maka, H0 

diterima, dan Ha ditolak berarti 

Fasilitas (X1), Kualitas 

Pelayanan (X2) dan Harga (X3) 

secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap 

Kepuasan Konsumen(Y). 
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2) Uji F 

     Uji F menggunakan aplikasi 

software SPSS versi 23.0 Uji 

statistik F dasarnya mengetahui 

apakah semua variabel 

independen atau bebas yang 

dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh simultan 

terhadap variabel dependen 

(terikat) (Ghozali, 2016:96) 

dengan cara membandingkan nilai 

Fhitung dengan Ftabel, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a) Jika nilai probabilitas  taraf 

signifikansi 0,05 maka H0 

ditolak dan Ha diterima berarti 

Fasilitas (X1), Kualitas 

Pelayanan (X2) dan Harga (X3) 

secara simultan berpengaruh 

terhadap Kepuasan konsumen 

(Y). 

b) Jika nilai probabilitas  ≥ taraf 

signifikansi 0,05 maka H0 

diterima, dan Ha ditolak berarti 

Fasilitas (X1), Kualitas 

Pelayanan (X2) dan Harga (X3) 

secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap 

Kepuasan konsumen (Y). 

 

 

 

 

 

C. HASIL DAN PEBAHASAN 

1. Hasil Analisis Data 

a. Uji Normalitas 

 

Gambar 1 

Grafik normalitas histogram 

 

Sumber : data diolah peneliti, 2018 

 

     Berdasarkan gambar 1 grafik 

histogram data tidak mencondong ke 

kiri atau ke kanan sehingga gambar 

menunjukkan data terdistribusi 

normal. 

 

Gambar 2 

Grafik normal probability plot 

 

Sumber : data diolah peneliti, 2018 

     Berdasarkan gambar 2 

menunjukkan bahwa titik-titik 

menyebar mengikuti garis diagonal 

dan diantara garis diagonal atau data 

terdistribusi normal. 

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Moh. Firmansyah Adi Yanuar | 14.1.02.02.0111 
Ekonomi- Manajemen 

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

 
 

Table 2 

One simple kolmogorov-smoniv 
 

 

Unstandardized 

Residual 

N 40 

Normal 

Parametersa,b 

Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,34178654 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,069 

Positive ,069 

Negative -,043 

Test Statistic ,069 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

. 

 

Sumber : data diolah peneliti, 2018 

     Berdasarkan table 2 one simple 

kolmogorov-smorniv bahwa nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 

sehingga data menunjukkan 

terdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Tabel 3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 FASILITAS ,836 1,197 

PELAYANAN ,985 1,015 

HARGA ,838 1,194 

a. Dependent Variable: KEPUASAN 

 sumber : data diolah peneliti, 2018 

       Untuk mendeteksi adanya 

multikolinieritas, dapat dilihat dari 

Value Inflation Factor (VIF). 

Apabila VIF > 10, terjadi 

multikolinieritas. Sebaliknya, jika 

VIF < 10, tidak terjadi 

multikolinieritas. Berdasarkan hasil 

tersebut diketahui bahwa dalam 

produk regresi tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel-

variabel bebas, yaitu fasilitas, 

kualitas pelayanan, dan harga VIF 

lebih kecil dari 10 dan nilai 

Tolerance lebih besar dari 0,1 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 

Gambar 3 

Grafik Scaterplots 

Sumber : data diolah peneliti, 2018 

     Berdasarkan gambar 3 yang 

ditunjukkan oleh grafik terlihat bahwa 

titik-titik secara acak menyebar baik 

dibawah maupun diatas angka 0 pada 

sumbu Y. Dan ini menunjukkan 

bahwa model regresi ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

d. Uji Autokorelasi 

    Tabel 4 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah peneliti, 2018 

Berdasarkan tabel 4 nilai DW 

adalah sebesar 2,354, maka pada tabel 

Durbin-Watson didapat nilai dl= 1,390 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

2,437 2,354 

a. Predictors: (Constant), HARGA, PELAYANAN, 

FASILITAS 

b. Dependent Variable: KEPUASAN 
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dan nilai du= 1,599. sehingga nilai 

du<dw<4-du adalah 1,599<2,354< 

2.411 dan dapat disimpulkan bahwa 

data penelitian tidak terdapat 

autokorelasi. 

e. Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Tabel 5 

Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Sumber : data diolah peneliti, 2018 

 

     Berdasarkan hasil perhitungan 

diatas maka persaman regresi 

disusun sebagai berikut: 

Y = α + β₁ X₁ + β₂ X₂ + β3 X3 + e 

Y = 12,942 + 0,415X1 + 0,147X2 -

0,218X3 

Artinya : 

1) a = 12,942 : artinya apabila 

fasilitas (X1), kualitas 

pelayanan (X2), dan harga (X3) 

memiliki nilai 0, maka 

kepuasan konsumen adalah 

sebesar 12,942. 

2) b1= 0,415 : apabila fasilitas 

(X1) naik 1 (satu) satuan 

sedangkan kualitas pelayanan 

(X2) dan harga (X3) tetap maka 

kepuasan konsumen akan naik 

sebesar 0,415 satuan. 

3) b2= 0,218 : apabila kualitas 

pelayanan (X2) naik 1 (satu) 

satuan sedangkan fasilitas (X1) 

dan harga (X3) tetap maka 

kepuasan konsumen akan naik 

sebesar 0,218 satuan. 

4) b3= -0,218 : apabila 

harga (X3) naik 1 (satu) satuan 

sedangkan fasilitas (X1) dan 

kualitas pelayanan (X2) tetap 

maka kepuasan konsumen akan 

turun sebesar -0,218 satuan. 

 

f. Koefisien Deterinasi (R
2
) 

Tabel 6 

Koefisien Determinasi 

Mo

del R R Square Adjusted R Square 

1 ,681
a
 ,463 ,418 

a. Predictors: (Constant), HARGA, PELAYANAN, 

FASILITAS 

b. Dependent Variable: KEPUASAN 

Sumber : data diolah peneliti, 2018 

     Berdasarkan tabel 6 hasil uji 

koefisiensi determinasi diketahui nilai 

Adjusted R squre sebesar 0,418 atau 

41,8% menjelaskan fasilitas, kualitas 

layanan dan harga sedangkan 

persentase sebesar 58,2% sisanya 

dijelaskan faktor lain yang tidak dikaji 

di dalam penelitian ini. 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12,942 5,118  2,529 ,016 

FASILITAS ,415 ,130 ,428 3,201 ,003 

PELAYANAN ,147 ,072 ,251 2,044 ,048 

HARGA -,218 ,101 -,286 -2,147 ,039 

a. Dependent Variable: KEPUASAN 
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g. Uji t (parsial) 

Tabel 7 

Hasil Uji t (parsial) 

 

Sumber : data diolah peneliti, 2018 

     Berdasarkan hasil perhitungan 

dalam tabel 7 diatas diketahui 

hasil pada SPSS for windows 

versi 23.0 

1) Fasilitas sebesar 0,003<0,05 yang 

artinya H0 ditolak H1  diterima.  

Hipotesa 1 dari penelitian ini yang 

menyatakan ada pengaruh 

signifikan fasilitas terhadap 

kepuasan konsumen telah 

terbukti. 

2) Kualitas pelayanan sebesar 

0,048<0,05 artinya H0  ditolak 

dan H2  diterima. Hipotesa 2 

penelitian ini yang menyatakan 

bahwa ada pengaruh signifikansi 

kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen telah 

terbukti. 

3) Harga sebesar 0,039<0,05 artinya 

H0  ditolak dan H3 diterima. 

Hipotesa 3 penelitian ini yang 

menyatakan ada pengaruh 

signifikansi harga terhadap 

kepuasaan konsumen telah 

terbukti. 

 

 

 

h. Uji F (simultan)  

Tabel 8 

Hasil Uji F (Simultan) 

 

Sumber : data diolah peneliti, 2018 

 

     Berdasarkan tabel diatas pegujian 

pengaruh variabel bebas secara 

simultan terhadap variabel terikatnya 

dilakukan dengan menggunakan uji 

F. H0 ditolak, Ha diterima, hasil 

perhitungan statistik menunjukkan 

nilai f hitung 10,353>f tabel 2,84 dan 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

Fasilitas, kualitas pelayan dan harga 

secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

     Penelitian ini untuk meneliti 

Fasilitas, Kualitas Pelayanan dan 

Harga terhadap kepuasan 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12,942 5,118  2,529 ,016 

FASILITAS ,415 ,130 ,428 3,201 ,003 

PELAYANAN ,147 ,072 ,251 2,044 ,048 

HARGA -,218 ,101 -,286 -2,147 ,039 

a. Dependent Variable: KEPUASAN 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 184,525 3 61,508 10,353 ,000
b
 

Residual 213,875 36 5,941   

Total 398,400 39    

a. Dependent Variable: KEPUASAN 

b. Predictors: (Constant), HARGA, PELAYANAN, FASILITAS 
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konsumen di pariwisata Bukit 

Dhoho Indah di desa tiron 

kabupaten kediri. Berdasarkan 

penelitian serta pembahasan 

sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Fasilitas berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen di 

pariwisata Bukit Dhoho Indah di 

Desa Tiron Kabupaten Kediri.  

2. Kualitas Pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen di pariwisata Bukit 

Dhoho Indah Desa Tiron 

Kabupaten Kediri.  

3. Harga berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen di 

pariwisata Bukit Dhoho Indah Desa 

Tiron Kabupaten Kediri  

4. Fasilitas, Kualitas Pelayanan dan 

Harga secara simultan atau 

Bersama-sama berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen di 

pariwisata Bukit Dhoho Indah Desa 

Tiron Kabupaten Kediri. 

2. SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan 

dan kesimpulan yang telah dilakukan 

dapat disarankan sebagai berikut : 

a. Bagi Pengusaha 

Diharapkan pengusaha / 

pimpinan lebih memperhatikan 

lagi fasilitas, kualitas pelayanan, 

dan harga yang pada akhirnya 

dapat digunakan sebagai upaya 

dalam meningkatkan kepuasan 

konsumen. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

     Diharapkan bagi peneliti 

selanjutnya dalam melakukan 

penelitian yang serupa untuk 

dapat lebih mengembangkan hasil 

yang telah dicapai serta 

menambah beberapa variabel lain 

yang berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen antara lain 

promosi, lokasi, event, diskon dan 

lain-lain. 
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