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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh persaingan yang ketat dalam bisnis kuliner menyebabkan 

pelaku usaha agar memiliki keunggulan kompetitif agar bisa bersaing dengan bisnis kuliner lainnya 

dan dengan adanya tarif yang bebas pada Bakso Joss Bandar, sehingga konsumen melakukan 

pembelian ulang secara teratur. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh yang signifikan antara  food quality 

terhadap kepuasan konsumen pada Bakso Joss Pak Sugeng Bandar (2) Pengaruh yang signifikan 

antara harga terhadap kepuasan konsumen pada Bakso Joss Pak Sugeng Bandar (3) Pengaruh yang 

signifikan antara kualitas layanan terhadapkepuasan konsumen pada Bakso Joss Pak Sugeng Bandar 

(4) Pengaruh signifikan antara food quality, harga, dan kualitas layanan terhadap kepuassaan 

konsumen pada Bakso Joss Pak Sugeng Bandar. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik penelitian ini bersifat kausal.  

Teknik pengambilan sampel adalah accidental sampling . Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu sebanyak 40 responden. Penganalisisan data menggunakan bantuan program SPSS versi 21. 

Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu: (1) Food quality berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen pada Bakso Joss Pak Sugeng Bandar (2) Harga berpengaruh signifikan terhadap 

kepuassan konsumen pada Bakso Joss Pak Sugeng Bandar (3) Kualitas layanan berpengaruh 

signifikan  terhadap kepuassan konsumen pada Bakso Joss Pak Sugeng Bandar (4) Fooq quality, 

harga, dan kualitas layanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada 

Bakso Joss Pak Sugeng Bandar. 

  

KATA KUNCI  :  Food Quality, Harga, Kualitas Layanan, dan Kepuasan Konsumen 
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I. LATAR BELAKANG 

Bisnis adalah suatu usaha 

perdagangan yang dilakukan oleh 

sekelompok orang yang terorganisasi 

agar bisa mendapatkan laba dengan 

cara memproduksi dan menjual 

barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Bisnis 

kuliner adalah sebuah lahan bisnis 

yang cukup menjanjikan dan sangat 

besarnya keuntungan yang diperoleh 

dari berbisnis makanan 

menjadikannya banyak persaingan. 

Hal ini karena makanan adalah 

kebutuhan pokok sehari-hari 

manusia.  

Untuk memulai bisnis makanan 

harus selalu menjaga kualitas produk 

serta mempelajari tentang hal-hal 

yang berhubungan dengan menu 

makanan yang kita tawarkan, dari 

mulai cara pembuatan yang pas 

hingga memperhatikan takaran 

komposisi bahan dengan tepat. Hal 

ini sangat penting, karena kesan 

pertama konsumen tergantung dari 

rasa makanan yang disajikan. Selain 

itu penyeragaman kualitas rasa 

terhadap makanan sangatlah sulit 

untuk ditentukan secara pasti sebagai 

akibat persepsi yang berbeda - beda 

antara orang yang satu dengan yang 

lain.  

Perkembangan dalam dunia 

usaha yang semakin meningkat, 

sehingga mengakibatkan persaingan 

yang semakin tinggi dan ketat 

dimana banyak persaingan bisnis 

yang bergerak di bidang yang sama. 

Persaingan menuntut setiap 

perusahaan untuk memperhatikan 

keinginan konsumen serta harus 

memperhatikan kepuasan konsumen. 

Kepuasan pelanggan merupakan 

elemen pokok dalam pemikiran dan 

praktik pemasaran modern. 

Persaingan dapat dimenangkan 

apabila perusahaan mampu 

menciptakan dan mempertahankan 

pelanggan.  Kuncinya terletak pada 

kemampuan memahami perilaku 

konsumen sasaran secara 

komprehensif, kemudian 

memanfaatkan pemahaman itu dalam 

merancang, mengkomunikasikan, 

dan menyampaikan program 

pemasaran secara lebih efektif 

dibandingkan para pesaing.  

Kepuasan pelanggan dapat 

dirasakan setelah pelanggan 

membandingkan pengalaman mereka 

dalam melakukan pembelian 

barang/jasa dari penjual atau 

penyedia barang/jasa dengan harapan 

dari pembeli itu sendiri. Harapan 

tersebut terbentuk melalui 
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pengalaman pertama mereka dalam 

membeli suatu barang/jasa, komentar 

teman dan kenalan, serta janji dan 

informasi pemasar dan pesaingnya. 

Pemasar yang ingin unggul dalam 

persaingan tentu harus 

memperhatikan harapan pelanggan 

serta kepuasan pelanggannya. 

Menurut Tjiptono (2015:76) 

kepuasan konsumen adalah 

perbandingan antara harapan atau 

ekspektasi  sebelum pembelian dan 

persepsi terhadap kinerja setelah 

pembelian. 

Agar pelanggan merasa puas dan 

tidak berpindah ke tempat lain, maka 

perusahaan harus mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggannya. Kepuasan pelanggan 

dapat diciptakan melalui harga, 

kualitas produk dan kualitas layanan. 

Menurut Adi, Yoestini (2012) dalam 

judul Analisis Pengaruh Harga, 

Kualitas Produk, dan Kualitas 

Layanan Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Pada Waroeng Spesial 

Sambal Cabang Lampersari 

Semarang menyatakan harga, 

kualitas produk, dan kualitas layanan 

memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

Food Quality (kualitas 

makanan), Kualitas suatu produk 

makanan sangatlah penting bagi 

setiap pendiri perusahaan penjual 

makanan. Menurut Potter dan 

Hotchkiss (1995:90-112), food 

quality adalah karakteristik kualitas 

dari makanan yang dapat diterima 

oleh konsumen.Ini termasuk dalam 

faktor eksternal seperti ukuran, 

bentuk, warna, konsistensi, tekstur, 

dan rasa. Menurut Sugianto dan 

Sugiharto (2013) dalam jurnal 

Analisa pengaruh service quality, 

food quality dan price terhadap 

kepuasan pelanggan restoran Yung 

Ho Surabaya. Dengan hasil bahwa 

keenam variabel service quality, food 

quality, dan price berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan di Yung Ho Restoran 

Surabaya. Namun hal ini juga 

ditunjang denga food quality yang 

selalu dijaga dari generasi ke 

generasi sehingga rasa tidak berubah 

dan selalu jadi ciri khas tersendiri. 

Harga merupakan faktor 

meningkatnya kepuasan konsumen 

dan meningkatnya penjualan dalam 

perusahaan. Menurut Tjiptono 

(2015:289-290) Harga adalah satuan 

moneter atau ukuran lainnya 

(termasuk barang dan jasa) yang 

ditukarkan agar memperoleh hak 

kepemilikan atau penggunaan suatu 

barang atau jasa. Hal ini disebabkan 
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banyak konsumen dalam melakukan 

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 

Layanan terhadap kepuasan 

pelanggan. Dengan hasil bahwa 

dimana keempat variabel independen 

yang diteliti terbukti secara 

signifikan mempengaruhi variabel 

dependen kepuasan konsumen. 

Kualitas layanan merupakan 

penilaian pelanggan terhadap proses 

penyediaan jasa. Kualitas layanan 

adalah hal mutlak yang harus 

dimiliki oleh perusaan karena dengan 

kualitas pelayanan kepada 

konsumen, perusahaan dapat 

meningkatkan penjualan serta 

memiliki nilai lebih dari konsumen 

sehingga membuat konsumen merasa 

puas terhadap produk yang kita jual. 

Karena  menurut Gronroos dalam 

buku Daryanto (2014:135), 

Pelayanan adalah suatu aktifitas  atau 

serangkaian aktifitas 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 perusaaan. 

Sedangkan menurut Felita dan 

Hartanto (2013) dalam jurnal 

Pengaruh Kualitas Layanan terhadap 

kepuasan Pelanggan restoran ayam 

penyet ria. Dengan hasil bahwa 

kelima variabel kepuasan pelanggan 

secara simultan dan parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan di Restoran 

Ayam Penyet Ria Surabaya. 

Usaha kuliner secara umum 

memiliki beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan yang utama adalah 

faktor food quality, kedua adalah 

harga dari produk tersebut dan yang 

tidak kalah penting adalah 

bagaimana pelayanan yang diberikan 

oleh produsen kepada konsumen 

pada saat akan melakukan pembelian 

produk kuliner tersebut. Usaha atau 

industri yang bergerak di bidang 

kuliner mampu menarik pelanggan 

apabila memperhatikan kualitas dari 

sebuah produk saja, tetapi harga dan 

kualitas pelayanan juga sangat 

penting untuk memberikan nilai 

lebih kepada para pelanggan. 

Kota kediri adalah sebuah kota 

di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. 

Kota ini terletak 130 km sebelah 

barat daya surabaya dan merupakan 

kota terbesar ketiga di jawa timur 

setelah surabaya dan malang 

menurut jumlah penduduk. Kota 
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kediri memiliki luas wilayah 63,40 

km
2
 dan seluruh wilayahnya 

berbatasan dengan kabupaten kediri. 

Kota kediri terbelah oleh sungai 

brantas yang membujur dari selatan 

ke utara sepanjang 7 kilometer.  

Kota Kediri selain dikenal 

sabagai penghasil rokok terbesar di 

indonesia, kota kediri juga dikenal 

sebagai kota tahu. Kediri adalah kota 

dengan berbagai kekayaan sejarah 

maupun alamiah. Tak heran, kota di 

jawa timur ini menjadi tempat 

kunjungan banyak orang dari area 

sekitarnya. Kota yang terus 

berkembang ini juga memiliki ragam 

kuliner yang kaya dan sangat 

memanjakan lidah salah satunya 

yaitu bakso. Makanan yang satu ini 

memang tidak ada matinya, cocok 

disantap di berbagai suasana. Kediri 

terdapat sebuah warung bakso 

legendaris yang telah lama menjadi 

favorit banyak orang. Bakso Joss Pak 

Sugeng Bandar Kota Kediri 

namanya, warung ini menyajikan 

bakso dengan rasa yang begitu gurih 

dan nikmat, dengan kuah yang 

dibumbui racikan rempah pilihan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka 

peneliti mengambil judul "Analisis 

Food Quality, Harga, dan Kualitas 

Layanan terhadap Kepuasan 

Konsumen Pada Pentol Joss Pak 

Sugeng Bandar Kota 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 

penelitian ini menggunakan uji 

asumsi klasik, regresi linier 

berganda, uji t, dan uji F. Data yang 

diperoleh selanjutnya dianalisis 

menggunakan program SPSS versi 

21. 

 

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 
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memenuhi dasar pengambilan 

keputusan, bahwa data menyebar 

disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal 

menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

2. Uji Multikolinearitas 

Tabel 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Sumber : Data yang diolah 2018 

Berdasarkan tabel diatas dapat 

dilihat bahwa Food Quality, Harga,  

dan Kualitas Layanan memiliki nilai 

Tolerance sebesar 0,434; 0,609 ; 

0,351 yang lebih besar dari 0,10 dan 

VIF sebesar 2,304 ; 1,642; 2,850 

yang lebih kecil dari 10. dengan 

demikian dalam model ini tidak ada 

masalah multikolinieritas. 

3. Uji Autokorelasi 

Tabel 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 1,44053 1,953 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data yang diolah 2018 

Berdasarkan tabel di atas nilai 

DW hitung lebih besar dari (du) = 

1,953 dan kurang dari 4 – 1,659 (4-

du) = 2,047 atau dapat dilihat pada 

Tabel 4.13 yang menunjukkan du < d 

< 4 – du atau 1,659 < 1,953 < 

2,1047, sehingga model regresi 

tersebut sudah 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 menyebar 

secara acak serta tersebar baik di atas 

maupun dibawah angka 0 pada 

sumbu Y. Dan ini menunjukkan 

bahwa model regresi ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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5. Analisis Hasil Regresi Linear 

Berganda 

Tabel 

Analisis Hasil Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

B 

Std. 

Error Beta 

1 (Consta

nt) 
,441 1,186  

X1 ,220 ,093 ,341 

X2 ,149 ,071 ,253 

X3 ,228 ,104 ,350 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data yang diolah 2018 

 

Berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan bahwa persamaan 

regresi linear berganda yang 

diperoleh dari hasil uji analisis yaitu 

sebagai berikut :  

Y = 0,441 + 0,220X1 + 0,149X2 + 

0,228X3 + e  

Persamaan regresi tersebut 

mempunyai makna sebagai berikut : 

1. Konstanta = 0,441 

Jika variabel food quality (X1), 

harga (X2),  dan kualitas layanan 

(X3) terhadap kepuasan konsumen 

(Y). akan menjadi 17,570. 

2. Koefisien X1 = 0,220 

Setiap penambahan 1 satuan food 

quality (X1), harga (X2),  dan 

kualitas layanan (X3) tetap dan 

tidak berubah, maka akan 

meningkatkan kepuasan 

konsumen (Y) sebesar 0,220.  

3. Koefisien X2 =  0,149 

Setiap penambahan 1 satuan food 

quality (X1), harga (X2),  dan 

kualitas layanan (X3) tetap dan 

tidak berubah, maka akan 

meningkatkan kepuasan 

konsumen (Y) sebesar 0,149. 

4. Koefisien X3 = 0,228 

Setiap penambahan 1 satuan food 

quality (X1), harga (X2),  dan 

kualitas layanan (X3) tetap dan 

tidak berubah, maka akan 

meningkatkan kepuasan 

konsumen (Y) sebesar 0,228.  

6. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 

Koefisien Determinasi 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 ,823
a
 ,677 ,651 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data yang diolah 2018 

 Berdasarkan hasil analisis 

pada tabel diatas diperoleh nilai 

Adjusted R Square sebesar 0,651. 

dengan demikian menunjukkan 

bahwa adalah, food quality, harga, 

dan kualitas layanan dapat 

menjelaskan kepuasan konsumen 

sebesar 65,1% dan sisanya yaitu 

34,9% dijelaskan variabel lain yang 

tidak dikaji dalam penelitian ini. 
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7. Uji t 

Tabel 

Hasil Uji t (Parsial) 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,441 1,186  ,372 ,712 

X1 ,220 ,093 ,341 2,371 ,023 

X2 ,149 ,071 ,253 2,087 ,044 

X3 ,228 ,104 ,350 2,189 ,035 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data yang diolah 2018 

 Berdasarkan tabel diatas dapat 

diketahui hasil sebagai berikut: 

a) Pengujian hipotesis 1 

H0 : b1 = food quality tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen.  

Ha : b1 = food quality berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada tabel 4.12 

diperoleh nilai signifikan variabel 

food quality adalah 0,023< 0,05 

maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Hal ini berarti food quality 

berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 

b) Pengujian hipotesis 2 

H0 : b2 = harga tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 

Ha  : b2 = harga berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada tabel 4.12 

diperoleh nilai signifikan variabel 

harga adalah 0,044 < 0,05 maka H0 

ditolak dan H2 diterima. Hal ini 

berarti harga berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen. 

c) Pengujian hipotesis 3 

H0 : b3 = kualitas layanan tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 

Ha : b3 = kualitas layanan 

berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada abel 4.12 

diperoleh nilai signifikan variabel 

kualitaslayanan adalah 0,035 < 0,05 

maka H0 ditolak dan H3 diterima. 

Hal ini berarti kualitas layanan 

berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 

8. Uji F  

Tabel 

Hasil Uji F (Simultan) 
ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 
156,895 3 52,298 25,203 

,000
b 

Residual 74,705 36 2,075   

Total 231,600 39    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

Sumber : Data yang diolah 2018 

Berdasarkan hasil perhitungan 

pada tabel diatas diperoleh nilai 

signifikan adalah 0,000 < 0,05 maka 

H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

berarti food quality, harga, dan 

kualitas layanan secara simultan 

berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 
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B. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh food quality, 

harga, dan kualitas layanan terhadap 

kepuasan konsumen pada Bakso Joss 

Pak Sugeng Bandar. Dari hasil uji 

analisis menunjukkan bahwa: 

1. Pengaruh food quality terhadap 

kepuasan konsumen. 

Hipotesis satu yang diajukan 

bahwa ada pengaruh positif dan 

signifikan antara food quality 

terhadap kepuasan konsumen pada 

Bakso Joss Pak Sugeng Bandar. 

Potter dan Hotchkiss (2012:1), 

fooq quality atau kualitas makanan 

adalah karakteristik kualitas dari 

makanan yang dapat diterima oleh 

konsumen, seperti ukuran, bentuk, 

warna, konsistensi, tekstur, dan 

rasa. Dari hasil uji t pada tabel 

menunjukkan bahwa food quality 

berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen dengan nilai signifikan 

variabel produk adalah 0,023 < 

0,05. Nilai tersebut lebih kecil dari 

α = 0.05, sehingga hipotesis Ha 

diterima. Sehingga dapat dikatakan 

variabel food quality berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. Sehingga penelitian ini 

dapat memperkuat dengan 

penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Sugianto dan Sugiharto 

(2013),  menyatakan bahwa hasil 

analis data menunjukkan bahwa 

keenam variabel service quality, 

food quality dan price berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan di Yung Ho Restaurant 

Surabaya. 

2. Pengaruh harga terhadap kepuasan 

konsumen. 

Hipotesis dua yang diajukan 

menunjukkan bahwa ada pengaruh 

positif dan signifikan antara harga 

terhadap kepuasan konsumen pada 

Bakso Joss Pak Sugeng Bandar. 

Kotler dan amstrong (2013:151), 

harga adalah sejumlah uang yang 

di bebankan atas suatu barang atau 

jasa atau jumah dari nilai uang 

yang ditukar konsumen atas 

manfaat-manfaat karena memiliki 

atau menggunakan produk atau 

jasa tersebut. Dari hasil uji t pada 

tabel didapat hasil secara parsial 

harga berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen dengan nilai 

sig. sebesar 0,044. Nilai tersebut 

lebih kecil dari α = 0.05, sehingga 

hipotesis Ha diterima. Sehingga 

dapat dikatakan variabel  harga 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Sehingga 

penelitian ini dapat memperkuat 

dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan Ryan (2010), 
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menyatakan bahwa hasil analisis 

menunjukkan bahwa Pengujian 

hipotesis menggunakan uji t 

menunjukkan bahwa keempat 

variabel independen yang diteliti 

terbukti secara signifikan 

mempengaruhi variabel dependen 

kepuasan pelanggan. 

3. Pengaruh kualitas layanan 

terhadap kepuasan konsumen. 

Hipotesis ketiga yang 

diajukan menunjukkan bahwa ada 

pengaruh positif dan signifikan 

antara kualitas layanan terhadap 

kepuasan konsumen pada Bakso 

Joss Pak Sugeng Bandar. Lovelock 

dalam Tjiptono (2004:52), 

menyatakan bahwa “Kualitas 

pelayanan adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan 

konsumen dan pengendalian atas 

tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan konsumen. 

Dari hasil uji t pada tabel didapat 

hasil secara parsial Kualitas 

pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen dengan nilai 

sig. sebesar 0,035. Nilai tersebut 

lebih kecil dari α = 0.05, sehingga 

hipotesis Ha diterima. Sehingga 

dapat dikatakan variabel kualitas 

layanan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. 

Sehingga penelitian ini dapat 

memperkuat dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan 

Sasongko dan Subagio (2013),  

menyatakan bahwa Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan kelima 

variabel kepuasan pelanggan 

secara simultan dan parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan di Restoran 

Ayam Penyet Ria Surabaya. 

4. Pengaruh food quality, harga, dan 

kualitas layanan terhadap 

kepuasan konsumen. 

Hasil dari pengujian 

hipotesis empat yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa 

secara simultan food quality, 

harga, dan kualitas layanan 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Berdasarkan 

tabel hasil uji F, 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 food quality, harga dan 

kualitas layanan berpengaruh 

signifikan terhadap Kepuasan 

konsumen. Dengan nilai koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) 

sebesar 0,651yang berarti bahwa 

65,1%  Kepuasan  konsumen dapat 

dijelaskan oleh ketiga variabel 
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independen yaitu food quality, 

harga dan kualitas layanan.  

 

IV. PENUTUP 

Berdasarkan analisis data 

diatas yang dilakukan mengenai 

pengaruh Food quality, Harga dan 

Kualitas Layanan  terhadap 

Kepuasan Konsumen pada Bakso 

Joss pak Sugeng Bandar Kota Kediri. 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Food quality berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan  

konsumen pada Bakso Joss pak 

Sugeng Bandar Kota Kediri. Hal 

ini memberi arti bahwa kualitas 

makanan dapat mempengaruhi 

kepuasan konsumen. 

2. Harga berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan  konsumen 

pada Bakso Joss pak Sugeng 

Bandar Kota Kediri. Hal ini 

membei arti bahwa harga yang 

ada pada Bakso Joss Pak Sugeng 

Bandar dapat mempengaruhi 

kepuasan konsumen. 

3. Kualitas layanan berpengaruh 

signifikan terhadap Kepuasan 

konsumen pada Bakso Joss pak 

Sugeng Bandar Kota Kediri. Hal 

ini memberi arti bahwa kualitas 

layanan yang diberikan oleh 

Bakso Joss Pak Sugeng Bandar 

dapat mempengaruhi kepuasan 

konsumen. 

4. Food quality, harga dan kualitas 

layanan secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan  konsumen pada Bakso 

Joss pak Sugeng Bandar Kota 

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. 

 

V. DAFTAR PUSTAKA  

Dimas Ari Purnama, 2016.Pengertian 

produk, Harga, Kualitas 

Pelayanan.Diambil dari 

http://dimasapurnama25.blo

gspot.co.id/2016/09/ekonom

i.html?m=1 

Garwin dan Tjiptono, 2016.8 

Dimensikualitas produk. 

Diambil dari http://www. 

ilmu-ekonomi-id.com/ 

2016/11/8-dimensi-kualitas-

produk-menurut-garwin-

dan-tjiptono.html?m=1 

Ghozali, Imam2014.Analisis 

Multivariatedengan 

Program SPSS, Edisi Ketiga 

Jakarta. PT. Elex  

Kotler, Philip & Armstrong.2013. 

Prinsip – Prinsip 

Pemasaran.  Jakarata: 

ErlanggaNasution.2005. 

Manajemen 

Produksi.Jakarta: 

Granmedia 

http://www/


Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Ida Nuryani | 14.1.02.02.0300 
Ekonomi - Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id 
||      || 

 
 

13 

Lestari nunik, 2017. Teori Kepuasan 

Konsumen. Diambil dari 

http:// 

lestarinunik.blogspot.co.id/2

017/01/teori-kepuasa-

konsumen.html?m=1 

Potter , Norman N, and Joseph H 

Hotchkiss. 2012. Food 

Science 5th Edition. New 

York : Chapman & Hall. 

Rostya adi dan Yoestini,2012.  

Analisis Pengaruh Harga, 

Kualitas Produk, dan 

Kualitas Layanan Terhadap 

Kepuasan Konsumen (Study 

kasus pada Waroeng Spesial 

Sambal Cabang Lampersari 

Semarang). Semarang : 

Diponegoro Business 

Review Vol.1,No.1. 

Ryan Nur Hartanto, 2010.  Analisis 

Pengaruh Harga, Produk, 

Keberihan  dan Kualitas 

Layanan Terhadap 

Kepuasan Konsumen (Study 

kasus pada  Restoran 

Mamamia Cabang Mrican 

Semarang). Semarang : 

Diponegoro Business 

Review Vol.1,No.2. 

Sasongko dan Subagio, 2013. 

Pengaruh Service Kualitas 

Layanan Terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

Restoran Ayam Penyet Ria. 

Jurnal Manajemen 

Pemasaran Petra Vol. 1, No. 

2, (2013) 1-7. 

Sudaryono.2016.Manajemen 

Pemasaran Teori Dan 

Implementasi.Yogyakarta, 

Cv         Andi Offiset. 

Sugianto dan Sugiharto, 2013. 

Analisa Pengaruh Service 

Quality, Food Quality Dan 

Price Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Restoran Yung 

Ho Surabaya. Jurnal 

Manajemen Pemasaran 

Petra Vol. 1, No. 2, (2013) 

1-10. 

Sugiyono.2015.Metode penelitian 

Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D. 

Bandung. 

Sugiyono.2017.Metode Penelitian 

Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan 

R&D.Bandung. 

Sunyoto Danang.2014.Dasar-dasar 

Manajemen 

Pemasaran.Yogyakarta. 

CAPS(Center Academic 

Publishing Service). 

Supranto.2011. Pengukuran Tingkat 

Kepuasan Pelanggan untuk 

menikkan pangsa pasar. 

Jakarta: Rineka 

Cipta,2011.Cet 4 

Tjiptono, 2015. Strategi Pemasaran 

(edisi 4). Yogyakarta: Cv. 

Andi Offset. 

Tjiptono, Fandi. 2008. Strategi 

Pemasaran (edisi III). 

Yogyakarta: Andi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


