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ABSTRAK 

 
 Taman rekreasi merupakan salah satu elemen penting dalam proses pemenuhan kebutuhan 

akan rekreasi dan wisata. Dengan memahami kebutuhan keinginan dan permintaan konsumen. Maka 

penting memberikan masukan bagi perusahaan untuk merancang strategi pemasaran untuk 

menciptakan kepuasan bagi konsumennya. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui (1)Pengaruh signifikan 

antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Pemancingan Tirta Alam Kediri (2) 

Pengaruh signifikan antara fasilitas terhadap kepuasan konsumen pada Pemancingan Tirta Alam 

Kediri (3) Pengaruh signifikan antara harga dan kepuasan konsumen pada Pemancingan Tirta Alam 

Kediri (4) Pengaruh signifikan antara lokasi terhadap kepuasan konsumen pada Pemancingan Tirta 

Alam Kediri (5) Pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan, fasilitas, harga, lokasi secara simultan 

terhadap kepuasan konsumen pada Pemancingan Tirta Alam Kediri. 

 Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik accidental sampling. Populasi 

dalam penelitian ini yaitu seluruh pengunjung konsumen yang datang di Pemancingan Tirta Alam 

Kediri, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 40 responden. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa (1) Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen pada Pemancingan Tirta Alam Kediri (2) Fasilitas berpengaruh terhahadap 

kepuasan konsumen pada Pemancingan Tirta Alam Kediri (3) Harga berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen pada Pemancingan Tirta Alam Kediri (4) Lokasi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

pada Pemancingan Tirta Alam Kediri (5) Kualitas pelayanan, fasilitas, harga dan lokasi secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Pemancingan Tirta Alam Kediri.

  

KATA KUNCI  : Kualitas Pelayanan, Fasilitas, Harga, Lokasi, Kepuasan Konsumen 
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I. LATAR BELAKANG 

Kegiatan rekreasi atau wisata 

digunakan sebagai saran melepas 

stres. Pola serta gaya hidup 

masyarakat yang semakin sibuk 

dalam rutinitas sehati - hari dan 

sempitnya waktu, membuat banyak 

masyarakat yang membutuhkan 

wisata untuk melepas ketegangan 

dan memperoleh suasana baru yang 

menyegarkan dan menghibur. 

Konsumen juga dapat disebut 

sebagai seorang raja yang dilayani, 

namun hal ini bukan berarti 

menyerahkan segala-galanya kepada 

konsumen. Usaha memuaskan 

konsumen dan memenuhi kebutuhan 

konsumen harus dilakukan secara 

menguntungkan atau bersifat “win-

win situasion” yaitu suatu kondisi 

dimana kedua belah pihak merasa 

diuntungkan atau tidak ada yang 

dirugikan. Kepuasan konsumen 

merupakan elemen pokok dalam 

pemikiran dan praktik pemasaran 

modern. Persaingan dapat 

dimenangkan apabila perusahaan 

mampu menciptakan dan memper-

tahankan pelanggan. Kuncinya 

terletak pada kemampuan memahami 

perilaku konsumen sasaran secara 

komprehensif, kemudian memanfaat-

kan pemahaman itu dalam meran-

cang, mengkomunikasikan dan 

menyampaikan program pemasaran 

secara lebih efektif dibandingkan 

para pesaing. 

Kepuasan kosumen dapat 

dirasakan setelah konsumen 

membandingkan pengalaman 

konsumen dalam melakukan 

transaksi jual atau beli  barang/jasa 

dari penjual atau penyedia 

barang/jasa dengan harapan dari 

pembelian itu sendiri. Harapan 

konsumen puas tersebut terbentuk 

melalui pengalaman pertama mereka 

dalam membeli suatu barang/jasa, 

komentar teman dan kenalan, serta 

janji maupun informasi pemasar dan 

pesaingnya. Pemasar yang ingin 

unggul dalam persaingan tentu harus 

selalu memperhatikan harapan dari 

pelanggan serta kepuasan pelanggan-

nya. Menurut Tjiptono (2015:76) 

kepuasan konsumen adalah 

perbandingan atara harapan atau 

ekspetasi sebelum pembelian dan 

persepsi terhadap kinerja setelah 

pembelian. 

Menurut Hasan (2013:89) 

kepuasan konsumen adalah  konsep 

yang telah lama terkenal dalam teori 

dan aplikasi pemasaran, kepuasan 

konsumen juga menjadi salah satu 

tujuan esensial bagi aktivitas bisnis 
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dan dipandang sebagai salah satu 

indikator terbaik untuk meraih laba 

dimasa yang akan datang. Kepuasan 

konsumen setelah menggunakan 

produk suatu perusahaan merupakan 

kondisi yang tercapai setelah melalui 

suatu proses yang kompleks dan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang merupakan variabel-variabel 

pemasaran seperti kualitas pelaya-

nan, penetapan harga yang 

kompetitif, fasilitas yang mendukung 

atau kelebihan lain yang mendukung 

perusahaan seperti lokasi usaha. 

Biasanya konsumen dalam menggu-

nakan produk sutu perusahaan akan 

membanding-bandingkan harga, 

memiliki layanan yang terbaiik dan 

memilih penyedia produk yang 

dilengkapi dengan fasilitas yang 

nyaman dan legkap. 

Service quality merupakan 

penilaian pelanggan terhadap proses 

penyediaan jasa. Kualitas pelayanan 

penilaian pelanggan terhadap proses 

penyedia jasa. Kualitas pelayanan 

adalah hal mutlak yang harus 

dimiliki oleh perusahaan karena 

dengan kualitas pelayanan kepada 

konsumen, perusahaan dapat 

meningkatkan penjualan serta 

memiliki nilai lebih dari konsumen 

sehingga konsumen merasa puas 

terhadap produk yang kita jual. 

Menurut Felita dan Hartanto (2013) 

dalam jurnal Pengaruh Kualitas 

Layanan restoran ayam penyet Ria. 

Dengan hasil bahwa kelima variabel 

kepuasan pelanggan secarta simultan 

dan parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan di 

restoran ayam penyet Ria Surabaya. 

Pemancingan merupakan salah 

satu alternatif pemenuh kebutuhan 

dan rekreasi. Dalam hal ini 

Pemancingan Tirta Alam menye-

diakan fasilitas berupa wahana 

hiburan bagi keluarga dengan setting 

pemandangan (view), suasana asri 

dan nyaman, lingkungan yang sejuk 

dengan berbagai fasilitas tambahan 

seperti wahana permainan, stand 

makanan (food court)  dan 

penyewaan alat mancing. Menurut 

Sulastiyono (2011:98) fasilitas 

merupakan penyediaan perleng-

kapan-perlengkapan fisik untuk 

untuk memberikan kemudaan kepada 

para pelanggan dan melaksanakan 

aktivitas-aktivitasnya atau kegiatan-

kegiatannya, sehingga kebutuhan-

kebutuhan pelanggan dapat 

terpenuhi. 

Harga merupakan faktor 

meningkatkan kepuasan konsumen 

dan meningkatkan penjualan dalam 

perusahaan. Hal ini disebabkan 

banyak konsumen dalam melakukan 
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pembelian masih dipengaruhi harga 

yang di tetapkan oleh pelaku usaha 

dan harga akan mempengaruhi 

persepsi konsumen terhadap suatu  

produk. Menurut Ryan (2010) dalam 

jurnal Analisis Pengaruh Harga, 

Produk, Kebersihan dan Kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan. Dengan hasil dimana 

keempat variabel independen yang 

diteliti terbukti secara signifikan 

mempengaruhi variabel dependen 

Kepuasan Pelanggan. 

Pemancingan Tirta Alam 

terletak di wilayah Kecamatan Kras 

di bagian selatan Kota Kediri dengan 

potensi perikanan ikan tawar dan 

lingkungan yang sejuk dan hijau, 

termasuk salah satu tujuan wisata 

rekreasi bagi warga Kabupaten 

Kediri. Menurut Kolter dan 

Amstrong (2012:92) bahwa place 

(tempat) atau lokasi, yaitu berbagai 

kegiatan dari perusahaan untuk 

membuat produk yang dihasilkan 

atau dijual terjangkau dan tersedia 

untuk pasar yang menjadi sasaran. 

Berdasarkan pada survey awal 

yang dilakukan dengan cara 

wawancara terhadap sejumlah 

pengunjung di Pemancingan Tirta 

Alam Kediri diketahui bahwa dari 

sekian banyak pengunjung yang 

menjadi konsumen merasakan 

adanya sejumlah kekurangan pada 

saat mereka melakukan kunjungan 

wisata ke Pemancingan Tirta Alam 

Kediri. Berbagai kekurangan tersebut 

dapat dikelompokkan dalam be-

berapa hal yang berkaitan dengan 

kelengkapan sarana dan prasarana, 

kemampuan karyawan dalam 

memberikan pelayanan dan berkaitan 

dengan persepsi atas harga yang 

dicantumkan pada produk yang 

ditawarkan oleh Pemancingan Tirta 

Alam Kediri. Ketidakpuasan 

konsumen dalam bentuk komplain 

tersebut tentu menjadi catatan negatif 

yang jika tidak segera diatasi akan 

dapat berakibat pada menurunnya 

jumlah konsumen dan secara tidak 

langsung akan mengancam kelang-

sungan usaha. 

Berdasarkan uraian di atas, 

penulis tertarik membahas masalah 

penelitian untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen di Pemancingan Tirta 

Alam. Dalam penelitian ini dipilih 

variabel Kualitas Pelayanan, 

Fasilitas, Harga, Lokasi dan 

Kepuasan Konsumen sebagai fokus 

dalam penelitian. Penelitian 

difokuskan pada lima variabel 

tersebut karena diduga variabel-

variabel tersebut mempunyai 

kepuasan konsumen. Adapun judul 
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dalam penelitian ini yaitu “Kajian 

Kualitas Pelayanan, Fasilitas, 

Harga dan Lokasi Terhadap 

Kepuasan Konsumen pada 

Pemancingan Tirta Alam Kediri”. 

 

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Teknnik 

penelitian yang digunakan adalah 

kausalitas. Sampel dalam penelitian 

ini sebanyak 40 responden dan 

menggunakan teknik accidental 

sampling. Analisis data dalam pene-

litian ini menggunakan uji asumsi 

klasik, regresi linier berganda, uji t, 

dan uji F. Data yang diperoleh 

selanjutnya akan dianalisis menggu-

nakan program SPSS versi 23. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Normalitas 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Data yang diolah 2018 

Berdasarkan grafik normal plot 

tersebut dapat dilihat bahwa data 

telah berdistribusi normal. Hal ini 

ditunjukkan gambar tersebut sudah 

memenuhi dasar pengambilan kepu-

tusan, bahwa data menyebar disekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal menunjukkan pola 

distribusi yang normal, maka model 

regresi akan memenuhi asumsi 

normalitas. 

2. Uji Multikolinearitas 

Tabel 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Kualitas Layanan ,300 3,328 

Fasilitas ,243 4,109 

Harga ,348 2,874 

Lokasi ,163 6,139 

a. Dependent Variable: Kepuasan 

Konsumen 

 

 Sumber : Data yang diolah 2018 

Berdasarkan sajian tabel diatas  

dapat dilihat bahwa variabel Kualitas 

Pelayanan, Fasilitas, Harga, dan 

Lokasi memiliki nilai Tolerance 

sebesar 0,300; 0,243; 0,348, 0,163 

yang lebih besar dari 0,10 dan VIF 

sebesar 3,328; 4,109; 2,874, 6,139 

yang lebih kecil dari 10. dengan 

demikian dalam model ini tidak ada 

masalah multikolinieritas. 
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3. Uji Autokorelasi 

Tabel 

Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,933a ,871 ,856 1,81224 1,882 

a. Predictors: (Constant), Lokasi, Harga, Kualitas Layanan, 

Fasilitas 

b. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

 

Sumber: Data yang diolah 2018 

Berdasarkan tabel di atas nilai 

DW  sebesar 1,812 dan du sebesar 

1,659. Nilai dari 4 – du = 4 – 1,659 = 

2,341 atau dapat dilihat pada Tabel 

4.9 yang menunjukkan du < d < 4 – 

du atau 1,659 <  1,812 < 2,341, 

sehingga model regresi tersebut 

bebas dari masalah autokorelasi. 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 

Gambar 

Uji Heteroskedastisitas 

Sumber : Data yang diolah 2018 

Berdasarkan gambar diatas yang 

ditunjukkan oleh grafik scatterplot 

terlihat bahwa titik-titik akan 

menyebar secara acak dan  tersebar 

baik di atas maupun dibawah angka 

0 pada sumbu Y. Dan ini menun-

jukkan bahwa model regresi ini tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

 

5. Analisis Hasil Regresi Linear 

Berganda 

Tabel 

Analisis Hasil Regresi Linear Berganda 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 5,73

6 
1,259  4,555 ,000 

Kualitas 

Pelayanan 
,105 ,050 ,232 2,091 ,044 

Fasilitas ,098 ,047 ,256 2,081 ,045 

Harga ,138 ,067 ,212 2,056 ,047 

Lokasi ,101 ,048 ,317 2,103 ,043 

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

 

Sumber : Data yang diolah 2018 

 

Berdasarkan table di atas 

menunjukkan bahwa persamaan 

regresi linear berganda yang 

diperoleh dari hasil uji analisis yaitu 

sebagai berikut :  

Y = 5,736 + 0,105X1 + 0,098X2 + 

0,133X3 + 0,101X4 + e  

Persamaan regresi tersebut 

mempunyai makna sebagai berikut : 

1. Konstanta = 5,736 

Jika variabel kualitas pelayanan 

(X1), fasilitas (X2), harga (X3), 

dan lokasi (X4) = 0, kepuasan 

konsumen (Y) akan menjadi  

5,736. 

2. Koefisien X1 = 0,105 
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Setiap penambahan 1 satuan 

kualitas pelayanan (X1) dengan 

asumsi fasilitas (X2), harga (X3), 

dan lokasi (X4) tetap dan tidak 

berubah, maka akan mening-

katkan kepuasan konsumen (Y) 

sebesar 0,105.  

3. Koefisien X2 = 0,098 

Setiap penambahan 1 satuan 

fasilitas (X2) dengan asumsi 

kualitas pelayanan (X1) harga 

(X3), dan lokasi (X4) tetap dan 

tidak berubah, maka akan 

meningkatkan kepuasan konsu-

men (Y) sebesar 0,098.  

4. Koefisien X3 = 0,138 

Setiap penambahan 1 satuan harga 

(X3) dengan asumsi kualitas 

pelayanan (X1) fasilitas (X2), dan 

lokasi (X4) tetap dan tidak 

berubah, maka akan mening-

katkan kepuasan konsumen (Y) 

sebesar  0,138.  

5. Koefisien X3 = 0,101 

Setiap penambahan 1 satuan 

lokasi (X4) dengan asumsi 

kualitas pelayanan (X1) fasilitas 

(X2), dan harga (X3) tetap dan 

tidak berubah, maka akan 

meningkatkan kepuasan konsu-

men (Y) sebesar  0,138. 

6. Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 

Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Mo

del R 

R 

Squar

e 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,833
a 

,771 ,756 1,81224 1,882 

a. Predictors: (Constant), Lokasi, Harga, Kualitas 

Layanan, Fasilitas 

b. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

Sumber : Data yang diolah 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.12 

diperoleh nilai Adjusted R Square 

sebesar 0,756. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa kepuasan 

konsumen dapat dijelaskan oleh 

kualitas pelayanan, fasilitas, harga 

dan lokasi sebesar 75,6% dan sisanya 

sebesar 24,4% dijelaskan variabel 

lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

7. Uji t 

Tabel 

Hasil Uji t (Parsial) 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 5,73

6 
1,259  4,555 ,000 

Kualitas 

Layanan 
,105 ,050 ,232 2,091 ,044 

Fasilitas ,098 ,047 ,256 2,081 ,045 

Harga ,138 ,067 ,212 2,056 ,047 

Lokasi ,101 ,048 ,317 2,103 ,043 

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 
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Sumber : Data yang diolah 2018 

 Berdasarkan tabel diatas dapat 

diketahui hasil sebagai berikut: 

a) Pengujian hipotesis 1 

H0 : b1 = kualitas pelayanan tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen.  

Ha : b1 = kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 

Berdasarkan hasil 

perhitungan di atas diperoleh nilai 

signifikan variabel kualitas 

pelayanan adalah 0,044 < 0,05 

maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Hal ini berarti kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 

b) Pengujian hipotesis 2 

H0 : b2 = fasilitas tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 

Ha  : b2 = fasilitas berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 

Berdasarkan hasil dari 

perhitungan di atas, maka 

diperoleh nilai signifikan variabel 

fasilitas adalah 0,045 < 0,05 maka 

H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

berarti fasilitas berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 

c) Pengujian hipotesis 3 

H0 : b3 = harga tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen.. 

Ha : b3 = harga berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 

Berdasarkan hasil dari 

perhitungan di atas diperoleh nilai 

signifikan variabel harga adalah 

0,047 < 0,05 maka H0 ditolak dan 

Ha diterima. Hal ini berarti harga 

berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 

d) Pengujian hipotesis 4 

H0 : b4 = Lokasi tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 

Ha : b4 = Lokasi berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen.. 

Berdasarkan hasil dari 

perhitungan di atas diperoleh nilai 

signifikan variabel lokasi adalah 

0,043 < 0,05 maka H0 ditolak dan 

Ha diterima. Hal ini berarti lokasi 

berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 

 

8. Uji F  

Tabel 

Hasil Uji F (Simultan) 
ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F 

Sig

. 

1 Regres

sion 
774,953 4 193,738 

58,9

91 

,00

0b 

Residu

al 
114,947 35 3,284   

Total 889,900 39    

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

b. Predictors: (Constant), Lokasi, Harga, Kualitas 

Pelayanan, Fasilitas 

 Sumber : Data yang diolah 2018 

Berdasarkan hasil perhitungan 

di atas diperoleh nilai signifikan 
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adalah 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak 

dan Ha diterima. Hal tersebut berarti 

kualitas pelayanan, fasilitas, harga 

dan lokasi secara simultan 

berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 

B. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh kualitas 

pelayanan, fasilitas, harga dan lokasi 

terhadap kepuasan konsumen pada 

Pemancingan Tirta Alam Kediri. Dari 

hasil uji analisis menunjukkan bahwa: 

1. Pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen 

Dapat dilihat dari hasil perhitungan 

uji t pada tabel 4.13 menunjukkan 

bahwa nilai signifikan 0,005 < 

0,05, sehingga hipotesis Ha 

diterima. Dengan demikian kualitas 

pelayanan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen.  

Kualitas pelayanan yang baik akan 

dapat memuaskan konsumen 

sehingga keinginan konsumen 

sehinggga akan kembali 

berkunjung. Kualitas pelayanan 

yang baik akan dapat membuat 

konsumen merasa nyaman dan 

senang sehingga dapat mening-

katkan konsumen . 

Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Rahma (2013), yang mendapatkan 

hasil bahwa kualitas pelayanan juga 

berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 

2. Pengaruh fasilitas terhadap 

kepuasan konsumen. 

Dari hasil uji t tabel 4.13 nilai sig. 

sebesar 0,043 < 0.05, sehingga 

hipotesis Ha diterima. Dengan 

demikian fasilitas berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

Menurut Sulastiyono (2011:98) 

fasilitas merupakan penyediaan 

perlengkapan-perlengkapan fisik 

untuk memberikan kemudahan 

kepada para konsumen dan 

melaksanakan aktivitas atau kegi-

atan, sehingga kebutuhan kon-

sumen dapat terpenuhi. Fasilitas 

yang baik pada suatu tempat 

membuat konsumen merasa 

nyaman dan betah sehingga dapat 

meningkatkan kepuasan konsumen. 

Hal tersebut secara tidak langsung 

akan meningkatkan kepuasan 

konsumen  

Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Ardhana (2010), yang mendapatkan 

hasil bahwa variabel fasilitas 

berpengaruh juga terhadap kepu-

asan konsumen. 
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3. Pengaruh harga terhadap kepuasan 

konsumen. 

Dari hasil uji t tabel 4.13 nilai sig. 

sebesar 0,047 < 0.05, sehingga 

hipotesis Ha diterima. Dengan 

demikian harga berpengaruh 

signifikan juga terhadap kepuasan 

konsumen. 

Menurut Tjiptono (2015:289-290), 

Harga adalah merupakan moneter 

atau ukuran lainnya (termasuk 

barang dan jasa) yang ditukarkan 

untuk memperoleh hak kepemilikan 

atau penggunaan suatu barang dan 

jasa. Penetapan harga yang baik 

akan dapat membuat konsumen 

merasa harga atau uang yang 

dikeluarkan sudah sesuai dengan 

apa yang telah didapatkan sehingga 

dapat meningkatkan konsumen. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa harga 

berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Ardhana (2010) 

yang menunjukkan bahwa variabel 

distrbusi berpengaruh terhadap 

Kepuasan Konsumen. 

 

4. Penngaruh lokasi terhadap 

kepuasan konsumen. 

Dari hasil uji t tabel 4.13 nilai sig. 

sebesar 0,043 < 0.05, sehingga 

hipotesis Ha diterima. Dengan 

demikian lokasi berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

Menurut Levy dan Weitz (2011:13) 

lokasi merupakan perencanaan dan 

pelaksanaan pada program penya-

luran produk atau jasa melalui 

tempat maupun lokasi yang tepat. 

Lokasi yang baik dapat membuat 

konsumen merasa aman dan 

nyaman di lokasi serta memu-

dahkan konsumen  mencapai 

tempat pemancingan sehingga 

dapat meningkatkan konsumen.. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa 

lokasi berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Suyanto (2006) 

yang menunjukkan bahwa variabel 

lokasi berpengaruh terhadap 

Kepuasan Konsumen. 

 

5. Pengaruh kualitas pelayanan, 

fasilitas, harga dan lokasi terhadap 

kepuasan konsumen. 

Berdasarkan tabel 4.14, diperoleh 

nilai signifikan Uji F sebesar 0,000 

yang artinya lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yaitu 0,05. H0 ditolak 

dan Ha diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara simultan 
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kualitas pelayanan, fasilitas, harga 

dan lokasi berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. 

Tjiptono (2015:76), mendefinisikan 

“kepuasan konsumen adalah 

perbandingan antara harapan atau 

ekspektasi sebelum pembelian dan 

persepsi terhadap kinerja setelah 

pembelian. Kepuasan konsumen 

sangat penting perusahaan menjaga 

kelangsungan hidup usahanya. 

Semakin baik kualitas pelayanan, 

fasilitas, harga dan lokasi maka 

semakin baik atau tinggi kepuasan 

konsumen. Hal ini dapat ditujukkan 

dengan nilai koefisien determinasi 

(Adjusted R Square) sebesar 0,756 

yang berarti bahwa 75,6% 

kepuasan konsumen dapat 

dijelaskan oleh keempat variabel 

independen. 

 

 

 

IV. PENUTUP 

Berdasarkan analisis data 

diatas yang dilakukan mengenai 

pengaruh Kualitas Pelayanan, 

Fasilitas, Harga dan Lokasi pada 

Pemancingan Tirta Alam Kediri. 

Berdasarkan hasil  dari penelitian 

dan pembahasan yang telah dike-

mukakan sebelumnnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kualitas Pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan  

konsumen pada Pemancingan 

Tirta Alam Kediri. Hal ini berarti 

bahwa kualitas makanan dapat 

mempengaruhi kepuasan kon-

sumen. 

2. Fasilitas berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan  konsumen 

pada Pemancingan Tirta Alam 

Kediri. Hal ini dapat diartikan 

bahwa fasilitas yang ada pada 

Pemancingan Tirta Alam Kediri 

dapat mempengaruhi kepuasan 

konsumen. 

3. Harga berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen 

pada Pemancingan Tirta Alam 

Kediri. Hal ini dapat diartikan 

bahwa harga yang ada pada 

Pemancingan Tirta Alam Kediri 

dapat mempengaruhi kepuasan 

konsumen. 

4. Lokasi berpengaruh signifikan 

terhadap Kepuasan konsumen 

pada Pemancingan Tirta Alam 

Kediri. Hal ini berarti bahwa 

lokasi yang diberikan oleh 

Pemancingan Tirta Alam Kediri 

dapat mempengaruhi kepuasan 

konsumen. 

5. Kualitas Pelayanan, Fasilitas, 

Harga dan Lokasi secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 
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Kepuasan  konsumen pada 

Pemancingan Tirta Alam Kediri. 

Hal ini memberi arti bahwa 

kualitas makanan, harga dan 

kualitas layanan yang di berikan 

oleh Bakso Joss Pak Sugeng 

Bandar dapat mempengaruhi 

kepuasan konsumen. 
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