
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Oxy laundry merupakan tempat cuci pakaian terbaik di surabaya, tempatnya telah 

tersebar banyak di seluruh daerah di indonesia terutama di kota surabaya daerah wonocolo. 

Oxy laundry sekarang jadi pilihan terutama masyarakat wonocolo dan sekitarnya karena 

berbeda dengan tempat laundry lainnya yang ada di daerah wonocolo dan sekitarnya, yang 

pertama jadi keunggulan oxy laundry adalah merupakan jasa laundry yang di tawarkan 

meliputi laundry kemeja, laundry kaos, laundry gorden, sprey, kemeja putih, jas, sepatu, 

celana dan lain-lainnya. Oxy laundry wonocolo menawarkan jasa laundrynya dengan harga 

yang murah dan terjangkau serta kualitas yang terbaik. 

Selain harga yang murah, terdapat juga pilihan paket laundry mulai dari laundry kilat 

langsung jadi atau sehari /1 hari selesai, Oxy laundry memiliki motto dalam mengembangkan 

usahanya yaitu “ memberikan pelayanan terbaik dan proses pengerjaannya yang cepat” dari 

motto tersebut owner dari Oxy laundry menginginkan pelayanan yang maksimal terhadap 

konsumennya. 

4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan 

4.1.1.1 Visi 

Menjadi tempat penyedia jasa laundry yang di jadikan tujuan utama pelanggan dalam 

kebutuhan akan kebersihan dan kualitas yang baik. 

4.1.1.2 Misi 

 Menghasilkan pelayanan terbaik, inovatif yang disukai oleh pelanggan 

 Menjaga kualitas dan meningkatkan mutu dari jasa laundry 

 Memberikan pelayanan yang cepat dan sesuai waktunya kepada pelanggannya 

 Pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan menjadikan pelanggan sebagai 

prioritas utama 



4.4.2 Stuktur Organisasi Perusahaa

 

Uraian Kerja dan Tanggung Jawab 

 Pemilik, mengawasi kegiatan operasional yang dilakukan sehari hari dan 

memantau hasil kerja karyawan. 

 Manajer, bertugas mengawasi jumlah transaksi yang masuk dan bertanggung 

jawab atas semua hal yang terjadi pada laundry 

 Bagian pencucian, bertugas sebagai mencuci baju, menyetrika baju dan 

semua peralatan yang di gunakan untuk laundry baju konsumen. 

 \Bagian kasir, bertugas sebagai menerima uang dan mencatat nota untuk di 

berikan ke konsumen. 
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4.2. Deskripsi Hasil Penelitian 

4.2.1. Karakteristik Responden 

4.2.1.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Adapun data mengenai jenis kelamin konsumen oxy laundry di wonocolo Surabaya 

yang dijadikan responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis 

Kelamin 
Frekuensi Persentase 

Laki-Laki 45 45% 

Perempuan 55 55% 

Total 100 100% 

Sumber : Data primer diolah 

Berdasarkan tabel 4.1, menjelaskan tentang jenis kelamin responden dimana 

responden dengan jenis kelamin laki – laki sebanyak 45 orang atau 45%, dan responden 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 55 orang atau 55%. 

 

4.2.1.2. Karakteristik Responden Bedasarkan Usia 

Adapun data mengenai usia konsumen oxy laundry di wonocolo Surabaya yang 

dijadikan responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Usia Responden 

Umur Frekuensi Persentase  

16-22 Tahun 18 18% 

23-29 Tahun 49 49% 

> 30 Tahun 33 33% 

Total 100 100% 

Sumber : Data primer diolah 

Berdasarkan tabel 4.2, menjelaskan tentang usia responden dimana responden yang 

berusia 16-22 tahun sebanyak 18 orang atau 18%, responden yang berusia 23-29 tahun 



sebanyak 49 orang atau 49% dan responden yang berusia > 30 tahun sebanyak 33 orang atau 

33%. 

4.2.1.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan  

Adapun data mengenai pekerjaan konsumen oxy laundry di wonocolo Surabaya yang 

dijadikan responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Pekerjaan Responden 

Pekerjaan Frekuensi Persentase 

Pelajar/Mahasiswa 52 52% 

Guru/Dosen 16 16% 

Karyawan/PNS 28 28% 

Lainnya 4 4% 

Total 100 100% 

Sumber : Data primer diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.3, menjelaskan tentang pekerjaan responden dimana responden 

yang pekerjaannya pelajar/mahasiswa sebanyak 52 orang atau 52%, responden yang 

pekerjaannya guru/dosen sebanyak 16 orang atau 16%, responden yang pekerjaannya 

karyawan/PNS sebanyak 28 orang atau 28%, dan responden yang pekerjaannya lainnya 

sebanyak 4 orang atau 4%. 

 

4.2.2. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 

Berikut ini dijelaskan tanggapan responden untuk setiap pertanyaan yang diajukan. 

Dengan mengetahui deskripsi jawaban sangat membantu mengetahui frekuensi jawaban yang 

diberikan responden. 

  



4.2.2.1 Variabel Persepsi Harga (X1) 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 

Variabel Persepsi Harga (X1) 

Item 

Pertanyaan 

Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

X1.1 34 52 12 2 0 

X1.2 33 52 14 1 0 

X1.3 21 65 14 0 0 

X1.4 21 62 16 1 0 

Jumlah 109 231 56 4 0 

Sumber : Hasil penyebaran kuesioner, diolah 

 

Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden yang tercantum pada tabel 4.4 

diketahui bahwa nilai tertinggi pada kategori setuju dengan jumlah 231, sehingga diartikan 

bahwa responden menyatakan setuju dengan indikator variabel persepsi harga (X1) yang 

disajikan. 

4.2.2.2 Variabel Kualitas Layanan (X2) 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 

Variabel Kualitas Layanan (X2) 

Item 

Pertanyaan 

Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

X1.1 30 59 11 0 0 

X1.2 30 60 10 0 0 

X1.3 24 62 14 0 0 

X1.4 34 57 9 0 0 

X1.5 33 52 14 1 0 



Jumlah 151 290 58 1 0 

Sumber : Hasil penyebaran kuesioner, diolah 

Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden yang tercantum pada tabel 4.5 

diketahui bahwa nilai tertinggi pada kategori setuju dengan jumlah 290, sehingga diartikan 

bahwa responden menyatakan setuju dengan indikator variabel kualitas layanan (X2) yang 

disajikan. 

4.2.2.3 Variabel Lokasi (X3) 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 

Variabel Lokasi (X3) 

Item 

Pertanyaan 

Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

X3.1 35 57 5 2 1 

X3.2 45 40 14 0 1 

X3.3 51 45 4 0 0 

X3.4 56 38 6 0 0 

Jumlah 187 180 29 2 2 

Sumber : Hasil penyebaran kuesioner, diolah 

Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden yang tercantum pada tabel 4.6 

diketahui bahwa nilai tertinggi pada kategori sangat setuju dengan jumlah 187, sehingga 

diartikan bahwa responden menyatakan sangat setuju dengan indikator variabel lokasi (X3) 

yang disajikan. 

4.2.2.4 Variabel Kepuasan Konsumen (Y) 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 

Variabel Kepuasan Konsumen (Y) 

Item 

Pertanyaan 

Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 



Y1.1 37 52 11 0 0 

Y1.2 54 45 1 0 0 

Y1.3 62 37 1 0 0 

Jumlah 153 134 13 0 0 

Sumber : Hasil penyebaran kuesioner, diolah 

 

Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden yang tercantum pada tabel 4.7 

diketahui bahwa nilai tertinggi pada kategori sangat setuju dengan jumlah 153, sehingga 

diartikan bahwa responden menyatakan sangat setuju dengan indikator variabel kepuasan 

konsumen (Y) yang disajikan. 

4.3 Uji Instrumen 

4.3.1 Uji Validitas 

Untuk melakukan uji validitas data untuk variabel persepsi harga (X1), kualitas 

layanan (X2) dan lokasi (X3) sebagai variabel bebas dan variabel kepuasan konsumen (Y) 

sebagai variabel terikat, peneliti  menggunakan analisis software SPSS (Statistical Product 

and Service Solutions) versi 24 dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Untuk 

degree of freedom (df)= n-2, dalam hal ini n merupakan jumlah sampel.  

Pada kasus ini (df) dapat dihitung 100 – 2 = 98 dengan alpha 0,05, didapat r tabel 

sebesar 0,1966. Jika r hitung (untuk tiap-tiap butir pertanyaan dapat dilihat pada kolom 

corrected item- total correlation) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif, maka butir 

pertanyaan tersebut dikatakan valid dan sebaliknya apabila r hitung lebih kecil dari pada r 

tabel maka pertanyaan tersebut tidak valid. Adapun perhitungan uji validitas dilakukan 

dengan memanfaatkan software SPSS 24 dengan hasil sebagai berikut 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas 

Variabel 
Item 

pertanyaan 
rhitung rtabel Pengujian 

Keteranga

n 

Persepsi Harga 

(X1) 

X1.1 0,784 0,1966 rhitung> rtabel Valid  

X1.2 0,801 0,1966 rhitung> rtabel Valid 



 X1.3 0,803 0,1966 rhitung> rtabel Valid 

X1.4 0,766 0,1966 rhitung> rtabel Valid 

Kualitas Layanan 

(X2) 

 

 

 

 

X2.1 0,516 0,1966 rhitung> rtabel Valid  

X2.2 0,691 0,1966 rhitung> rtabel Valid 

X2.3 0,665 0,1966 rhitung> rtabel Valid 

X2.4 0,634 0,1966 rhitung> rtabel Valid  

X2.5 0,446 0,1966 rhitung> rtabel Valid 

Lokasi (X3) 

X3.1 0,664 0,1966 rhitung> rtabel Valid 

X3.2 0,683 0,1966 rhitung> rtabel Valid  

X3.3 0,538 0,1966 rhitung> rtabel Valid 

X3.4 0,523 0,1966 rhitung> rtabel Valid 

Kepuasan  

Konsumen 

 (Y) 

Y1.1 0,525 0,1966 rhitung> rtabel Valid 

Y1.2 0,510 0,1966 rhitung> rtabel Valid 

Y1.3 0,663 0,1966 rhitung> rtabel Valid 

Sumber : Data SPSS Uji Validitas 

 

Dari hasil output SPSS diatas menunjukkan bahwa  masing-masing item pertanyaan 

memliki rhitung > rtabel (0,1966) dan bernilai positif. Dengan demikian item pernyataan 

tersebut dinyatakan valid. 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator 

dari variabel atau konstruk. Bukti pertanyaan dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten. 

Menurut Sugiyono (2016:220) mengatakan bahwa suatu instrument dinyatakan 

reliabel bila koefisien reliabilitas minimal 0,60. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat 

diketahui bahwa suatu instrument dinyatakan reliabel jika nilai Alpha >0,60, sedangkan suatu 

instrument dinyatakan tidak reliabel jika nilai Alpha <0,60. Adapun perhitungan uji 

reliabilitas dilakukan dengan memanfaatkan software SPSS 24 dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas 



 

Sumber : 

Data SPSS 

Uji 

Reliabilitas 

Seba

gaimana 

tampak pada 

tabel 4.9, 

maka dapat 

diketahui 

bahwa variabel-variabel dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini sudah memenuhi 

syarat reliabilitas karena hasil perhitungan yang dilakukan mendapatkan angka Cronbach 

Alpha diatas 0,60. 

4.4 Analisis Data 

4.4.1 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi keberadaan multikolinieritas 

dapat digunakan nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai tolerance masing-masing 

variabel. Pengujian Multikolinieritas ini dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai 

berikut : 

Berdasarkan nilai tolerance : 

a. Jika nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas. 

b. Jika nilai tolerance < 0,10 maka terjadi multikolinieritas. 

Berdasarkan nilai VIF : 

a. Jika nilai VIF < 10,00 maka tidak terjadi multikolinieritas. 

b. Jika nilai VIF > 10,00 maka terjadi multikolinieritas. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Variabel 
α 

Cronbach 
α Kritis Keterangan 

Persepsi Harga (X1) 0,811 0,60 Reliabel 

Kualitas Layanan (X2) 0,725 0,60 Reliabel 

Lokasi (X3) 0,725 0,60 Reliabel 

Kepuasan Konsumen (Y) 0,644 0,60 Reliabel 



Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) 7.235 1.243  5.819 .000   

Persepsi 

Harga 

.090 .045 .200 2.016 .047 .835 1.197 

Kualitas 

Layanan 

.117 .051 .227 2.269 .025 .817 1.223 

Lokasi .128 .053 .223 2.402 .018 .953 1.049 

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

Sumber : Data SPSS Uji Multikolinieritas 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai tolerance variabel X1 0,835 > 

0,10 dan nilai VIF 1,197< 10,00 artinya tidak terjadi multikolinieritas. Sedangkan nilai 

tolerance Variabel X2 0,817 > 0,10 dan nilai VIF 1,223< 10,00 artinya tidak terjadi 

multikolinieritas. Dan yang terakhir nilai tolerance variabel X3 0,953 > 0,10 dan nilai VIF 

1,049< 10,00 yang artinya tidak terjadi multikolinieritas. 

4.4.1.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Tabel 4.11 



Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Sumber : Data SPSS Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa tidak ada heterokedastisitas 

karena gambar tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 

0. 

4.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

Untuk mencapai maksud dari pengujian hipotesis penelitian, maka penelitian ini 

menggunakan alat instrumen penelitian berupa analisis regresi linier berganda. Analisis 

regresi linier berganda dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel bebas yaitu persepsi 

harga (X1), kualitas layanan (X2) dan lokasi (X3) terhadap variabel terikat yaitu kepuasan 

konsumen (Y). Perhitungan analisis ini digunakan dengan memanfaatkan software SPSS 

versi 24 dan didapatkah hasil sebagai berikut :  

  



𝑌 = 7,235 + 0,090𝑋1 +  0,117𝑋2  + 0,128𝑋3 

Tabel 4.12 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.235 1.243  5.819 .000 

Persepsi Harga .090 .045 .200 2.016 .047 

Kualitas Layanan .117 .051 .227 2.269 .025 

Lokasi .128 .053 .223 2.402 .018 

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

Sumber : Data SPSS Uji Regresi Linier Berganda 

 

 

Sumber : Sugiyono (2011,192) 

Keterangan : 

  = Kepuasan Konsumen 

   = Konstanta  

 1.. 2.. 3 = Koefisien regresi berganda 

  = Persepsi Harga ( 1), Kualitas Layanan ( 2), dan Lokasi ( 3) 

  = Standar error / variabel tidak terkontrol 

Berdasarkan tabel diatas maka model persamaan regresinya sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

  = Bilangan konstanta 

Nilai konstanta ( ) sebesar 7,235 berarti mengandung pengertian bahwa 

bilamana semua variabel bebas yang terdiri dari persepsi harga (X1), 

kualitas layanan (X2), dan lokasi (X3) bernilai sama dengan 0 (nol), maka 

besarnya kepuasan konsumen (Y) adalah 7,235. 

𝑌 =  𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3

+ 𝑒



 1 =  Koefisien regresi dari variabel persepsi harga (X1) 

Nilai koefisien dari variabel persepsi harga (X1) sebesar 0,090, berarti 

mengandung arti bahwa setiap kenaikan variabel persepsi harga (X1) 

sebesar 1 (satu) satuan maka akan berdampak pada peningkatan kepuasan 

konsumen (Y) sebesar 0,090 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang 

lainadalah tetap. Tanda positif pada koefisien regresi menunjukan 

hubungan searah antara X1 dengan Y. 

 2 =Koefisienregresi dari variabel kualitas layanan (X2) 

Nilai koefisien dari variabel kualitas layanan (X2) sebesar 0,117, berarti 

mengandung pengertian yaitu bilamana terjadi kenaikan variabel kualitas 

layanan (X2) sebesar 1 (satu) satuan maka akan berdampak pada 

peningkatan kepuasan konsumen  (Y) sebesar 0,117 dengan asumsi bahwa 

variabel bebas yang lain adalah tetap. Tanda positif pada koefisien regresi 

menunjukan hubungan searah antara X2 dengan Y. 

 3 = Koefisien regresi dari lokasi (X3) 

Nilai koefisien dari variabel lokasi (X3) sebesar 0,128, berarti mengandung 

pengertian yaitu bilamana terjadi kenaikan variabel lokasi (X3) sebesar 1 

(satu) satuan maka akan berdampak pada peningkatan kepuasan konsumen  

(Y) sebesar 0,128 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain adalah 

tetap. Tanda positif pada koefisien regresi menunjukan hubungan searah 

antara X3 dengan Y. 

Pada penjelasan regresi di atas dapat diketahui bahwa lokasi yang paling dominan, 

yaitu memiliki koefesien regresi terbesar sebesar 0,128 di antara 3 variabel, karena lokasi 

pada oxy laundry sangatlah strategis selain mudah dicari, oxy laundry juga ramai dengan alat 

transportasi dan mudah di jangkau oleh transportasi umum. Sedangkan koefisien regresi dari 

variabel kualitas layanan memiliki koefisien regresi sebesar 0.117 dan untuk koefisien dari 

variabel harga memiliki koefisien regresi sebesar 0.090. 

4.4.3 Koefisien Determinasi R
2
 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary 



 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data SPSS Koefisien Determinasi(R
2
) 

Koefisien determinasi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas 

variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen yang ditunjukkan oleh nilai R
2 

square yaitu sebesar 0,212 artinya variabilitas variabel persepsi harga (X1), kualitas layanan 

(X2) dan lokasi (X3) mampu menjelaskan kepuasan konsumen (Y) sebesar 21,2%, sedangkan 

sisanya sebesar 78,8% dijelaskan oleh variabilitas variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

4.5 Pengujian Hipotesis 

4.5.1 Uji t 

Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, serta untuk membuktikan variabel mana 

yang paling dominan. Jika nilai signifikasi <0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Sedangkan jika nilai signifikasi >0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.235 1.243  5.819 .000 

Persepsi Harga .090 .045 .200 2.016 .047 

Kualitas 

Layanan 

.117 .051 .227 2.269 .025 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 .460
a
 .212 .187 .850 

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



Lokasi .128 .053 .223 2.402 .018 

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

Sumber : Data SPSS Uji Parsial (Uji t) 

 

Berdasarkan table 4.14 maka dapat dijelaskan mengenai pengaruh setiap variabel 

secara parsial. Berdasarkan output tersebut dapat kita lihat        yang diperoleh setiap 

variabel. Untuk membuat kesimpulan menerima atau menolak Ho, terlebih dahulu harus 

ditentukan nilai-nilai        yang akan digunakan. Nilai ini bergantung pada besarnya degree 

of freedom (df) dan tingkat signifikansi yang digunakan dengan menggunakan tingkat 

signifikansi 5% dan nilai (df) sebesar n-k-1 (100-3-1 = 96) diperoleh nilai        sebesar 

1,98498. 

1. Uji variabel X1(persepsi harga) 

Perumusan hipotesis untuk pengambilan keputusan 

Ho1 : tidak ada pengaruh X1terhadap Y 

Ha1 : ada pengaruh X1 terhadap Y 

Kriteria pengambilan keputusan 

Ho1 diterima jika        <       

Ha1 diterima jika        >       

Dapat diketahui dari variabel persepsi harga (X1) menunjukan nilai sig 

0,047. Nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,047< 0,05, maka 

Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. Variabel X1 mempunyai         yakni 2,016dengan 

       1,98498. Jadi        >       dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi 

harga (X1)memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

2. Uji variabel X2(kualitas layanan) 

Perumusan hipotesis untuk pengambilan keputusan 

Ho2 : tidak ada pengaruh X2terhadap Y 

Ha2 : ada pengaruh X2 terhadap Y 

Kriteria pengambilan keputusan 

Ho2 diterima jika        <       

Ha2 diterima jika        >       



Dapat diketahui dari variabel kualitas layanan (X2) menunjukan nilai sig 

0,025. Nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,025 < 0,05, maka 

Ho2 ditolak dan Ha2 diterima. Variabel X2 mempunyai         yakni 2,269dengan 

       1,98498. Jadi        >       dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas 

layanan (X2)memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen.  

3. Uji variabel X3(lokasi) 

Perumusan hipotesis untuk pengambilan keputusan 

Ho3 : tidak ada pengaruh X3terhadap Y 

Ha3 : ada pengaruh X3 terhadap Y 

Kriteria pengambilan keputusan 

Ho3 diterima jika        <       

Ha3 diterima jika        >       

Dapat diketahui dari variabel lokasi (X3) menunjukan nilai sig 0,018. Nilai 

sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,018 < 0,05, maka Ho3 ditolak 

dan Ha3 diterima. Variabel X3 mempunyai         yakni 2,402 dengan        

1,98498. Jadi        >       dapat disimpulkan bahwa variabel lokasi (X3)memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

4.5.2 Uji F 

Pegujian ini dimaksudkan untuk mengetahui hipotesis yang diajukan ada pengaruh 

signifikan antara variabel persepsi harga, kualitas layanan dan lokasi secara simultan 

terhadap kepuasan konsumen, terbukti kebenarannya atau tidak dengan menggunakan Uji F 

dengan derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Untuk analisisnya dari output SPSS 

versi 24 dapat dilihat dari tabel : 

  



Tabel 4.15 

Hasil uji F 

Sumber : Data SPSS Uji Simultan (Uji F) 

 

Perumusan Hipotesis untuk pengambilan keputusan : 

Ho4 : Tidak ada pengaruh antara X1, X2 dan X3 secara simultan terhadap Y 

Ha4 : Ada pengaruh antara X1, X2 dan X3 secara simultan terhadap Y 

Kriteria pengambilan keputusan : 

Ho4 diterima jika        <       

Ha4 diterima jika        >       

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh nilai         sebesar 8,594 dengan nilai 

probabilitas (sig) = 0,000. Nilai        (8,594) >      (2,70), dan nilai sig lebih kecil dari 

nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,000 < 0,05, maka Ho4 ditolak, yang berarti adanya 

pengaruh persepsi harga, kualitas layanan dan lokasi secara simultan terhadap kepuasan 

konsumen. 

 

4.6 Pembahasan Hasil Temuan Penelitian 

4.6.1 Pengaruh Persepsi Harga Terhadap Kepuasan Konsumen 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pengaruh persepsi harga (X1) terhadap kepuasan 

konsumen (Y) menunjukan nilai sig sebesar 0,047 yang berarti lebih kecil dari nilai sebesar 

0,05. Dengan demikian persepsi harga (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18.631 3 6.210 8.594 .000
b
 

Residual 69.369 96 .723   

Total 88.000 99    

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

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

Layanan 



konsumen (Y) Oxy Laundry di Wonocolo Surabaya. Arah pengaruh variabel tersebut adalah 

positif hal ini berarti semakin kuat persepsi harga (X1), maka akan semakin tinggi juga 

kepuasan konsumen (Y). Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa 

“Persepsi Harga (X1) berpengaruh signifikian terhadap kepuasan konsumen (Y) Oxy 

Laundry di Wonocolo Surabaya”, dinyatakan terbukti dan diterima kebenarannya. 

Hasil dalam penelitian ini dapat mengkonfirmasi teori Tjiptono (2008:56)Apabila 

nilai yang dirasakan pelanggan semakin tinggi, maka akan menciptakan kepuasan pelanggan 

yang maksimal. Kunci utama untuk memenangkan persaingan adalah memberikan kepuasan 

kepada pelanggan melalui penyampaian produk yang bermutu dengan harga saing. 

Hasil penelitian ini sama atau sejalan dengan yang dilakukan oleh Enggar Puspita 

Martha (2015)yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan persepsi harga 

(X1) terhadap kepuasan konsumen (Y). 

4.6.2 Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pengaruh kualitas layanan (X2) terhadap kepuasan 

konsumen (Y) menunjukan nilai sig sebesar 0,025 yang berarti lebih kecil dari nilai sebesar 

0,05. Dengan demikian kualitas layanan (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen (Y) Oxy Laundry di Wonocolo Surabaya. Arah pengaruh variabel tersebut adalah 

positif hal ini berarti semakin kuat kualitas layanan (X2), maka akan semakin tinggi juga 

kepuasan konsumen (Y). Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa 

“Kualitas Layanan (X2) berpengaruh signifikian terhadap kepuasan konsumen (Y) Oxy 

Laundry di Wonocolo Surabaya”, dinyatakan terbukti dan diterima kebenarannya. 

Hasil dalam penelitian ini dapat mengkonfirmasi teori Tjiptono (2011) bahwa 

kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan 

suatu dorongan kepada konsumen untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan 

perusahaan. Dengan demikian kepuasan pelanggan dapat menciptakan kesetiaan atau 

loyalitas konsumen kepada perusahaan yang memberikan kualitas memuaskan. 

Hasil penelitian ini sama atau sejalan dengan yang dilakukan oleh Lina Sari 

Situmeang (2017) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kualitas 

layanan (X2) terhadap kepuasan konsumen (Y). 



4.6.3 Pengaruh Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pengaruh lokasi (X3) terhadap kepuasan konsumen 

(Y) menunjukan nilai sig sebesar 0,018 yang berarti lebih kecil dari nilai sebesar 0,05. 

Dengan demikian lokasi (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen (Y) Oxy 

Laundry di Wonocolo Surabaya. Arah pengaruh variabel tersebut adalah positif hal ini berarti 

semakin kuat lokasi (X3), maka akan semakin tinggi juga kepuasan konsumen (Y). Dengan 

demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Lokasi (X3) berpengaruh signifikian 

terhadap kepuasan konsumen (Y) Oxy Laundry di Wonocolo Surabaya”, dinyatakan terbukti 

dan diterima kebenarannya. 

Hasil dalam penelitian ini dapat mengkonfirmasi teori Tjiptono (2004) mengatakan 

bahwa mooddan respon pelanggan dipengaruhi secara signifikan oleh lokasi, desain dan tata 

letak fasilitas jasa.Lokasi sangat mempengaruhi kepuasan konsumen, karena dengan lokasi 

yang strategis dan mudah dijangkau akan memudahkan konsumen dalam memenuhi 

kebutuhan atau produk.  

Hasil penelitian ini sama atau sejalan dengan yang dilakukan oleh Elien Nira 

Permatasari (2017)yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan lokasi (X3) 

terhadap kepuasan konsumen (Y). 

4.6.4 Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Layanan dan Lokasi  Terhadap Kepuasan 

Konsumen 

Hasil analisis menunjukkan variabel persepsi harga (X1), kualitas layanan (X2) dan 

lokasi (X3), secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen (Y). 

Hal ini diketahui dari hasil uji F yang menunjukkan bahwa nilai sig. dalam uji F sebesar 

0,000 yang artinya < dari 0,05, sehingga pengaruh seluruh variabel independen yang terdiri 

dari  persepsi harga (X1), kualitas layanan (X2) dan lokasi (X3)  berpengaruh secara simultan 

terhadap kepuasan konsumen (Y) Oxy Laundry di Wonocolo Surabaya. Dengan demikian 

hipotesis ke empat penelitian ini yang berbunyi “persepsi harga (X1), kualitas layanan  (X2) 

dan lokasi (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen (Y) 

Oxy Laundry di Wonocolo Surabaya” adalah terbukti kebenaranya. 

4.7 Implikasi Penelitian 

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa persepsi harga, kualitas layanan dan 

lokasi termasuk variabel yang menentukan kepuasan konsumen Oxy Laundry di Wonocolo 



Surabaya. Mengingat persepsi harga, kualitas layanan dan lokasi mempunyai peranan penting 

dalam meningkatkan kepuasan konsumen.Maka perusahaan  perlu meningkatkan persepsi 

harga, kualitas layanan dan lokasi sesuai dengan harapan dan keinginan konsumen. 

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah persepsi harga, kualitas layanan dan lokasi 

memiliki pengaruh yang positif dan sifnifikan terhadap kepuasan konsumen, artinya semakin 

tinggi atau besar perhatian perusahaan atas pentignya persepsi harga, kualitas layanan dan 

lokasi semakin tinggi atau besar pula kepuasan konsumen pada Oxy Laundry di Wonocolo 

Surabaya. 

4.8 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan saat ini masih memiliki banyak kekurangan dan 

keterbatasan, di antaranya sebagai berikut :  

1. Masih terdapat jawaban kuesioner yang tidak konsisten menurut pengamatan 

peneliti. karena responden cenderung kurang teliti terhadap pernyataan dan 

pertanyaan yang ada sehingga terjadi tidak konsisten terhadap jawaban kuesioner. 

Hal ini bisa diantisipasi peneliti dengan cara mendampingi dan mengawasi responden 

dalam memilih jawaban agar responden fokus dalam menjawab pernyataan yang ada.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen dalam penelitian ini hanya 

terdiri dari tiga (3) variabel, yaitu persepsi harga (X1), kualitas pelayanan (X2) dan 

lokasi (X3) sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen (Y). 

 


