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ABSTRAK  

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan fenomena yang ada. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis dan membuktikan apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen di coffe shop Rumalaman Tulungagung, menganalisis dan membuktikan  apakah kualitas 

layanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di coffe shop Rumalaman Tulungagung, 

menganalisis dan membuktikan apakah lokasi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di coffe shop 

Rumalaman Tulungagung, menganalisis dan membuktikan apakah kualitas produk, kualitas layanan 

dan lokasi bepengaruh secara bersama-sama  terhadap kepuasan konsumen di coffe shop Rumalaman 

Tulungagung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data  kuantitatif, data kuantitatif 

yaitu nilai yang di jelaskan dalam angka-angka (Numeric) dengan metode statistika. Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah quota sampling dengan 100 respoden kepuasan konsumen di 

coffe shop Rumalaman Tulungagung. Analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda, uji-t dan uji-F. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan konsumen pada Coffee Shop Rumalaman Tulungagung. Kualias layanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Coffee Shop Rumalaman 

Tulungagung. Lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Coffee 

Shop Rumalaman Tulungagung. Kualitas produk, kualitas layanan dan lokasi secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen pada coffe shop Rumalaman 

Tulungagung. 

Kata Kunci : Kualitas Produk, Kualitas Layanan, Lokasi dan Kepuasan Konsumen 

 

 

 

 



PENDAHULUAN  

Di era globalisasi persaingan dunia bisnis saat ini bersaing dengan ketat diiringi dengan 

perkembangan teknologi yang semakin canggih, salah satu dampak dari persaingan bisnis adalah pelaku 

usaha berlomba-lomba memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan pasar dan menarik minat 

konsumen. Dalam kehidupan sosial ekonomi yang terjadi saat ini, sebagaian masyarakat khususnya 

generasi milenial yang tinggal di kota-kota besar menghabiskan waktu dan melakukan kegiatan 

senggang sehari-hari di luar rumah, seperti mengunjugi pusat-pusat berbelanjaan,pusat tempat oleh raga 

(fitness center), restoran, maupun coffe shop. Menangkap peluang ini dan pergeseran gaya hidup 

masyarakat yang menjadikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari kebutuhan hidup, membuat para 

pelaku bisnis coffe shop memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut,dimana kehadiran coffe shop ini 

dinilai yang paling sesuai dengan trend dan gaya hidup masyarakat saat ini khususnya generasi milenial. 

Di Indonesia, coffe shop biasanya disebut warung kopi atau kedai kopi. Coffe shop mulai hadir 

di tenggah-tenggah kita, mulai dari pelosok desa, hingga di pusat perkotaan. Suasana coffe shop yang 

nyaman dengan kualitas produk, kualitas layanan dan lokasi yang menarik tentu merupakan alasan bagi 

konsumen untuk memilih coffe shop sebagai tempat untuk refreshing, hangout, dan berkumpul dengan 

teman atau kerabat hal itu yang menjadi pertimbangan terhadap kepuasan konsumen. Coffe shop adalah 

sebuah lahan bisnis yang menjanjukan keuantungan bagi para pengusaha, jika mengetahui cara 

pengembangkanya. Saat ini coffe shop tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga sudah merambah kota-

kota kecil walaupun dengan pasar yang berbeda-beda. Perkembanganya coffe shop khususnya di 

Kabupaten TULUNGAGUNG sudah dikatakan cukup pesat. Hal ini dapat di buktikan dengan adanya 

beberapa coffe shop baru yang meiliki konsep maupun keunikan produk-produk yang mereka tawarkan 

untuk para penikmat kopi. 

 Di samping itu, banyak kalangan masyarakat yang lebih selektif dalam memilih coffe shop 

hanya untuk menikmati secangkir kopi yang berkualitas. Menurut Kotler dan Keller (2010:230) 

Kualitas produk merupakan salah satu faktor penentu tingkat kepuasan konsumen setelah melakukan 

pembelian dan pemakaian terhadap suatu produk. Perencanaan produk yang dihasilkan harus benar-

benar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, perencanaan produk yang dihasilkan harus 

mecerminkan kualitas yang baik. 

 Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan. Factor 

lain yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen yaitu kualitas layanan yang diberikan mampu 

berwujud sesuai dengan ekspetasi pelanggan, dengan kata lain kualitas pelayanan adalah sejauh mana 

pelayanan memenuhi spesifikasinya (Ratnasari dan Aska, 2011). Jadi, pelayanan merupakan 

serangkaian aktivitas yang tidak dapat diraba kemudian terjadi karena adanya interaksi antara pemberi 

pelayanan dan penerima pelayanan, bisa dilihat bahwa kualitas pelayanan dilihat dari kebutuhan atau 

harapan konsumen lalu berakhir pada persepsi konsumen, maka kualitas pelayanan tergantung pada 

kemampuan penyedia jasa yang memberikan pelayanan dan memenuhi harapan konsumen secara 

konsisten.  



Perusahaan juga harus pandai dalam memilih lokasi sebagai tempat perusahaan tersebut 

melakukan seluruh kegiatanya karena dengan lokasi yang strategis dan nyaman akan lebih 

menguntungkan perusahaan. Berbicara tentang lokasi, lokasi bisnis juga sangat penting dalam 

mendirikan suatu usaha, begitu pula dengan letak lokasi coffe shop Rumalaman TULUNGAGUNG. 

Menurut Heizer dan Render (2015), “ Lokasi adalah pendorong biaya dan pendapatan, maka lokasi 

sering kali memiliki kekuasaan untuk membuat strategi bisinis perusahaan. Lokasi yang sengaja 

strategis bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dari lokasi bagi perusahaan, sedangkan kepuasan 

konsumen adalah salah satu tujuan dari perusahaan supaya perusahaan dapat bertahan hidup dalam 

persaingan yang semakin ketat di dunia bisnis konsumen akan memberikan peneliaian atas kualitas 

barang dan pelayanan yang didapatkan atas barang yang dibelinya. Nilai dari konsumen akan 

memberikan dampak bagi perusahaan, karena konsumen akan melakukan perbandinngan terhadap 

kompetitor dari produk atau jasa yang pernah dirasakanya. Apabila sebuah perusahaan memberikan 

produk atau jasanya yang berkualitas baik, maka diharapkan mampu memenuhui harapan pelanggan 

dan akhirnya mampu memberikan nilai yang maksimal serta menciptakan kepuasan bagi pelanggan di 

banding kopetitor-kompetitor yang ada. Kepuasan konsumen sangta penting bagi sebuah usaha, 

(Tjiptono, 2017) mengatakan terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan manfaat diantaranya 

hubungan antara perusahaan dan konsumen menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi 

pembeloan ulang, Serta membentuk rekomendasi yang positif dan akan menguntungkan sebuah usaha, 

karena itu para pengusaha sebaiknya mengatur  berbagai strategi agar para konsumenya bisa merasa 

senang dengan apa yang sedang diberikan dan ketikan konsumen merasa senang akan apa yang sudah 

konsumen rasakan maka, konsumen akan berfikir dua kali untuk datang kembali dan melakukan 

pembelian ulang. 

Dari data penjualan jika di hitung dalam satu tahun, bahwa coffe shop Rumalaman belum 

mencapai target terpenuhi karena jumlah omset yang didapat selama April 2020 sampai dengan Maret 

2021 memiliki total kecil dari target yang ditentukan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut 

,maka dalam penelitian ini dapat ditarik judul : “PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS 

LAYANAN DAN LOKASI TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA COFFE SHOP 

RUMALAMAN TULUNGAGUNG “. 

 

 

RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut ; (1) Apakah kualitas produk coffe shop Rumalaman berpengaruh  

terhadap kepuasan konsumen ? (2) Apakah kualitas layanan coffe shop Rumalaman berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen? (3) Apakah lokasi coffe shop Rumalaman berpengaruh terhadap 

kepuasan kosumen? (4) Apakah kualitas produk, kualitas layanan, dan lokasi berpengaruh bersama-

sama terhadap kepuasan konsumen coffe shop Rumalaman? 



TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk membuktikan dan menganalisis: (1) Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan 

konsumen coffe shop Rumalaman di Tulungagung (2) Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan 

konsumen coffe shop Rumalaman di Tulungagung (3) Pengaruh lokasi terhadap kepuasan konsumen 

coffe shop Rumalaman di Tulungagung (4) Pengaruh kualitas produk, kualitas layanan, dan lokasi 

secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen coffe shop Rumalaman di Tulungagung 

 

KAJIAN PUSTAKA  

 

Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu latihan prinsip yang harus diselesaikan oleh produk atau 

organisasi perusahaan dengan tujuan akhir untuk menjaga ketahanan bisnis. Pada saat itu menunjukan 

latihan dapat diuraikan sebagai latihan manusia yang terjadi sesuai pasar. Menurut Kotler dan Keller 

(2016) adalah “marketing is meeting need profitability”. 

 

Manajemen Pemasaran 

Dalam manajemen terdapat fungsi-fungsi persiapan , pengaturan , pelaksanaan , dan 

pengawasan maka dalam manajemen pemasaran, dipakai fungsi-fungsi tersebut untuk melakukan 

pelaksanaan pemasaran. Dalam perkembangan pemasaran untuk membidik pasar sasaran, meraih dan 

mempertahankan pasar membutuhkan manajemen pemasaran. Sofjan (2018) dan Herman (2017) 

manajemen pemasaran merupakan proses sosial melaui individu dan kelompok untuk mencapai apa 

yang konsumen butuhkan dan inginkan, melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran secara bebas 

akan produk berupa barang atau jasa atas nilai dari suatu individu dan kelompok lainya.. 

 

Bauran Pemasaran (Marketing Mix 

Bauran pemasaran (marketing mix) memiliki peranan yang sangat mempengaruhi pelanggan 

untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan dipasar. Buran pemasaran (marketing mix) sendiri 

meliputi kombinasi variabel-variabel yang saling berhubungan satu sama lainya yang mencangkup 

empat (4) hal pokok dan dapat dikontrol oleh perusahaan yang meliputi produk (product), harga (price), 

tempat (place), dan promosi (promotion). Pengertian bauran pemasaran menurut Kotler dan Keller 

(2016) menyatakan bahwa “marketing mix is the set of tactical marketing tools-product, price, place, 

and promotion that the firm blends produce the response it wants in the target market “). 

 

Perilaku Konsumen 

Menurut Tjiptono (2017) istilah perilaku konsumen mengacu pada dua prepektif utama, yang 

pertama adalah pikiran dan tindakan manusia dalam rangka mencari solusi atas kebutuhan dan 



keinginanya, yang kedua dalah bidang studi atau disiplin ilmu yang berfokus pada proses konsumsi 

yang dialami konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginanya. 

 

Kualitas Produk 

Menurut Musfar (2020) produk adalah barang yang dibuat atau diproduksi untuk memenuhi 

kebutuhan sekelompok orang tertentu. Produk ini tidak berwujud atau berwujud karena bisa dalam 

bentuk jasa atau barang. 

 

Kualitas Layanan 

Pendapat menurut Tjiptono (2014) merumuskan kualitas jasa atau pelayanan sebagai berikut : “ 

Definisi kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelangan serta 

ketepatan penyampainya untuk mengimbangi harapan pelanggan” 

 

Lokasi  

Menurut Gery (2018) lokasi (place) menunjukan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan 

untuk menjadikan produknya dapat diperoleh dan tersedia bagi konsumen. Prinsip-prinsip yang harus 

dipertimbangkan dalam memilih lokasi suatu bisnis, yaitu daerah perdagangan yang cukup potensial, 

tempat mudah dijangkau, mempunyai potensi pertumbuhan, terletak dalam arus bisnis, ada daya tarik 

yang kuat, dalam lalulintas lancer persaingan kecil. 

 

Kepuasan Konsumen 

Daga (2017) menyatakan, dalam marketing konsumen dapat menilai kinerja pelayanan 

dibandingkan harapan sebelum membeli atau mengk onsumsi. Kesepadaan akan menimbulkan 

kecocokan, sebaliknya kesenjangan akan menimbulkan ketidak cocokan. Dalam upaya memenuhi 

kepuasan konsumen, perusahaan memang dituntut kejelianya untuk diketahui pengeseran kebutuhan 

dan keinginan konsumen yang hapir setiaap saat berubah. 

 

 

 

 

 

 



 

Kerangka Konseptual  
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Hipotesis 

H1 : Kualitas produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen coffe shop 

Rumalaman di Tulungangung. 

H2 :  Kualitas layanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen coffe 

shop Rumalaman di Tulungagung. 

H3 : Lokasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen coffe shop   

Rumalaman di Tulungagung. 

H4 : Kualitas produk, kualitas layanan dan lokasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Kepuasan konsumen coffe shop Rumalaman di Tulungagung. 

 

METODE PENELITIAN  

Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data  kuantitatif, data kuantitatif yaitu 

nilai yang di jelaskan dalam angka-angka (Numeric) dengan metode statistika. 

Sumber Data  

1. Data primer, yaitu data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah 

penelitianya secara khusus. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017; Anshori & Iswati, 2017; Ghozali, 2018). Dalam 

KUALITAS 

PRODUK (XI) 

KUALITAS 

LAYANAN (X2) 

LOKASI  (X3) 

KEPUASAN 

KONSUMEN (Y) 



penelitian ini data primer merupakan data dari empat variabel (kualitas produk, kualitas layanan, 

lokasi, kualitas layanan) yang diperoleh dari penyebaran kuisioner pada sampel. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari omzet penjualan di coffe shop Rumalaman. 

 

Populasi dan Sampel  

Populasi yang nantinya peneliti pilih sebagai obyek penelitian di coffee shop Rumalaman 

Tulungagung adalah Konsumen dari coffe shop Rumalaman Tulungagung selama bulan Mei 2021. 

Jumlah sampel yang di pakai dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang merupakan konsumen 

coffe shop Rumalaman Tulungagung. 

 

Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara acak untuk memperoleh sampel dari 

populasi yang telah ditentukan. Agar diperoleh data yang baik maka dilakukan dengan metode 

kuesioner. 

 

Proses Pengolahan Data  

Proses penggelolaan data dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu: 

1. Editing  

Menyeleksi jawaban kuesioner untuk mendapatkan jawaban yang valid dengan kriteria tidak ada 

jawaban yang ganda pada satu nomer. 

2. Coding 

Memberi kode pada masing-masing jawaban agar mudah diklasifikasi. 

3. Scoring 

Memberi nilai atau mengkuantitatifkan jawaban-jawaban  kuesioner. 

4. Tabulating. 

Memasukan angka-angka ke dalam tabel agar mudah dianalisis. 

 

Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji instrumen terdiri dari uji 

validitas dan uji reliabilitas, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. 

 

Teknis pengujian Hipotesis dan Analisis Data  

Teknik pengujian hipotesis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji T 

(Parsial), uji F (Simultan) dan Koefisien Determinasi (R²).  

 



 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Uji Instrumen 

Uji Validitas 

 

Hasil Uji Validitas 

Sumber:Lampiran 6  

 

Berdasarkan pada Tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan yang ada 

pada setiap indikator dari keseluruhan variabel yang terdiri dari kualitas produk, kualitas layanan, lokasi 

dan kepuasan konsumen yang berjumlah 18 item, yang setiap indikator dari tiap variabel telah memiliki 

nilai r hitung > nilai r tabel dan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu berarti 

bahwa seluruh item dari setiap pernyataan - pernyataan yang ada pada kuesioner dalam penelitian ini 

dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian. 

 

Uji Reliabilitas 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Hasil Perhitungan 

Cronbach Alpha 

Cronbach 

Alpha (a) 

Keterangan 

Kualitas Produk (KPr) 0,831 

0,60 

Reliabel 

Kualitas Layanan(KL) 0,716 Reliabel 

Lokasi (LK) 0,645 Reliabel 

Kepuasan Konsumen (KK) 0,844 Reliabel 

Sumber : Lampiran 7 

Variabel Indikator  R Hitung R   Tabel Keterangan 

Kualitas KPr1 0,721 0,1966 

Valid 

 

Produk KPr2 0,778 0,1966 

(KPr) KPr3 0,845 0,1966 

 KPr4 0,784 0,1966 

 KPr5 0,743 0,1966 

Kualitas  KL1 0,511 0,1966 

Layanan KL2 0,743 0,1966 

(KL) KL3 0,741 0,1966 

 KL4 0,719 0,1966 

 KL5 0,691 0,1966 

Lokasi (LK) LK1 0,699 0,1966 

 LK2 0,727 0,1966 

 LK3 0,634 0,1966 

 LK4 0,725 0,1966 

Kepuasan KK1 0,817 0,1966 

Konsumen KK2 0,800 0,1966 

(KK) KK3 0,897 0,1966 

 KK4 0,789 0,1966 



Berdasarkan pada Tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa nilai dari cronbach alpha 

(a) pada seluruh item dari tiap indikator - indikator pernyataan pada kuesioner yang terdiri dari 

variabel kualitas produk, kualitas layanan, lokasi serta kepuasan konsumen sudah memiliki 

nilai cronbach alpha (a) yang lebih besar dari 0,60. Hal ini berarti bahwa seluruh item pada 

tiap indikator yang terdiri dari variabel kualitas produk, kualitas layanan, lokasi serta kepuasan 

konsumen dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian. 

Analisis Data 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 

(Constant) -1,681 ,465 

KPr ,890 ,071 

KL ,323 ,091 

Lk ,199 ,089 

          a. Dependent Variable: KK 

        Sumber:Lampiran 5 

Dari Tabel  diatas, maka dapat diketahui persamaan regresi yang diinterpretasikan sebagai 

berikut: 

KK = -1,681 + 0,890KPr + 0,323KL + 0,199Lk  

a. Konstanta = -1,681 menunjukan bahwa jika variabel kualitas produk, kualitas layanan, lokasi 

bernilai 0, maka kepuasan konsumen akan turun sebesar 1,681. Artinya tanpa melihat variabel 

kualitas produk, kualitas layanan, dan lokasi maka kepuasan konsumen mengalami penurunan 

sebesar 1,681. 

b. Nilai koefisien regresi Kualitas Produk (KPr) sebesar 0,890 dan menunjukkan arah hubungan 

positif (searah) antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen pada Coffee Shop 

Rumalaman Tulungagung. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya perubahan yang searah, 

artinya jika kualitas produk mengalami kenaikan maka kepuasan konsumen akan mengalami 

kenaikan pula dan begitu sebaliknya. 

c. Nilai koefisien regresi Kualitas Layanan (KL) sebesar 0,323 dan menunjukkan arah hubungan 

positif (searah) antara variabel kualitas layanan dengan kepuasan pelanggan pada Coffee Shop 

Rumalaman Tulungagung. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya perubahan yang searah, 



artinya jika kualitas layanan mengalami kenaikan maka kepuasan konsumen akan mengalami 

kenaikan pula dan begitu sebaliknya. 

d. Nilai koefisien regresi Lokasi (LK) sebesar 0,199 dan menunjukkan arah hubungan positif 

(searah) antara variabel harga dengan kepuasan pelanggan pada Coffee Shop Rumalaman 

Tulungagung. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya perubahan yang searah, artinya jika 

penetapan lokasi yang strategis  atau mudah dijumpai maka kepuasan konsumen akan 

mengalami kenaikan pula dan begitu sebaliknya. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

a) Uji Statistik One Sample Kolmogrov Smirnov 

 

Uji One Sample Kolmogrov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardize

d Residual 

Standardized 

Residual 

N 100 100 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 0E-7 

Std. Deviation ,42924725 ,98473193 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,050 ,050 

Positive ,036 ,036 

Negative -,050 -,050 

Kolmogorov-Smirnov Z ,499 ,499 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,965 ,965 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 Sumber : Lampiran 8 

 

Berdasarkan Tabel diatas, maka dapat menunjukan nilai dari Kolmogrov-Smirnov Z  

bernilai 0,499 dengan nilai signifikan 0,965 yang berarti bahwa variabel penelitian memiliki 

nilai yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah berdistribusi 

normal dan dapat digunakan dalam penelitian. 

 

 

 

 



b) Analisis Uji Grafik P-Plot 

 

 

 

 

 

 

Grafik Uji Grafik P-Plot 

Dari Gambar  diatas dapat diketahui bahwa hasil dari grafik uji normalitas dalam penelitian ini 

data telah menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogramnya menunjukkan jika pola data telah terdistribusi normal, maka model regresi dalam 

penelitian ini telah memenuhi asumsi uji normalitas. 

Uji Multikoliniearitas 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

KPr ,944 1,059 

KL ,876 1,141 

LK ,925 1,081 

  a. Dependent Variable: KP       

  Sumber:Lampiran 5 

  

Berdasarkan pada diatas menunjukan bahwa dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance > 

0,10 dan nilai VIF < 10,0 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas yang terdiri dari kualitas 

produk, kualitas layanan , dan lokasi bebas Multikoliniearitas, sehingga variabel - variabel tersebut 

dapat digunakan dalam penelitian. 

 

 

 

 

 



Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Sumber : Lampiran 9 

Dari gambar di atas  dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta data berupa titik-titik 

telah menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini menunjukan 

bahwa hasil estimasi regresi linier berganda layak digunakan untuk interprestasi dan analisa lebih lanjut. 

 

Teknik Pengujian Hipotesis 

Uji Signifikansi Simultan (f-test) 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressio

n 
41,749 3 13,916 73,239 ,000b 

Residual 18,241 96 ,190   

Total 59,990 99    

a. Dependent Variable: KK 

b. Predictors: (Constant), Lk, KPr, Kl 

 

Dari Tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa model dalam penelitian ini layak untuk 

dilakukan penelitian karena memiliki nilai Fhitung sebesar 73, 239 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05 (level of significant), hal ini berarti dapat menunjukkan bahwa variabel kualitas produk, 

kualitas layanan dan lokasi secara bersama - sama mampu mempengaruhi variabel kepuasan konsumen. 

 



Uji Signifikansi Parsial (t-test) 

Hasil Uji t 

Coefficientsa 

  

 

 

 

 

 

 

        a. Dependent Variable: KK  

      Sumber:Lampiran 5 

 

Dari Tabel diatas maka dapat diketahui hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengujian Hipotesis 1 : Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

Konsumen pada Coffee Shop Rumalaman Tulungagung. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian pada tabel 17 diatas, pengaruh KPr 

terhadap KK menghasilkan nilai koefisien (Standardized Coefficient) positif sebesar 0,730 

dan Sig-Value sebesar 0,000. Oleh karena Sig-Value (0,000) < Sig.Tolerance (0,05) maka 

kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Konsumen. Dengan 

demikian hipotesis yang diajukan “Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Konsumen” terbukti kebenarannya. 

b. Pengujian Hipotesis 2 : Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

Konsumen pada Coffee Shop Rumalaman Tulungagung. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian pada tabel 17 diatas, pengaruh KL terhadap 

KK menghasilkan nilai koefisien (Standardized Coefficient) positif sebesar 0,214 dan Sig-

Value sebesar 0,001. Oleh karena Sig-Value (0,001) < Sig.Tolerance (0,05) maka Kualitas 

Layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Konsumen. Dengan 

demikian hipotesis yang diajukan “Kualitas Layanan berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Konsumen” terbukti kebenarannya. 

c. Pengujian Hipotesis 3 : Lokasi berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Konsumen pada 

Coffee Shop Rumalaman Tulungagung. 

Model Standardized 

Coefficient 

t Sig. 

1 

(Constant)  -3,616 ,000 

KPr ,730 12,608 ,000 

KL ,214 3,554 ,001 

LK ,131 2,243 ,027 



Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian pada tabel 17 diatas, pengaruh LK terhadap 

KK menghasilkan koefisien (Standardized Coefficient) positif sebesar 0,131 dan Sig-Value 

sebesar 0,027. Oleh karena Sig-Value (0,027) < Sig.Tolerance (0,05) maka lokasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Konsumen. Dengan demikian 

hipotesis yang diajukan “Lokasi berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Konsumen” 

terbukti kebenarannya. 

 

Analisis Koefisien Determinasi (R²)  

Hasil Uji Koefisien Korelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,834a ,696 ,686 ,43590 

        a. Predictors: (Constant), LK, KL , KPr 

        b. Dependent Variable: KK 

      Sumber:Lampiran 11 

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai R Square (R²) sebesar 0,696 atau sebesar 69,6% 

hal ini berarti bahwa variabel kualitas produk, kualitas layanan dan lokasi mampu berkontribusi sebesar 

69,6% terhadap kepuasan konsumen, sedangkan sisanya yaitu sebesar 30,4% dipengaruhi oleh variabel 

- variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Pembahasan 

Kualitas Produk Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Variabel kualitas produk (KPr) terhadap kepuasan konsumen (KK) dalam penelitian ini 

menghasilkan nilai koefisien (Standardized Coefficient) positif sebesar 0,730 dan Sig-Value sebesar 

0,000. Oleh karena Sig-Value (0,000) < Sig.Tolerance (0,05) maka kualitas produk berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Kepuasan Konsumen. Dengan demikian hipotesis yang diajukan “Kualitas 

Produk berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Konsumen” terbukti kebenarannya. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Mudianto (2013); 

Suyanti (2021); Saputeri & Abidin (2019) dan  Aulia & Hidayat (2017) yang menyatakan bahwa 

kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

 

Kualitas Layanan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Variabel kualitas layanan (KL) terhadap kepuasan konsumen (KK) dalam penelitian ini 

menghasilkan nilai koefisien (Standardized Coefficient) positif sebesar 0,214 dan Sig-Value  sebesar 



0,001. Oleh karena Sig-Value (0,001) < Sig.Tolerance (0,05) maka Kualitas Layanan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kepuasan Konsumen. Dengan demikian hipotesis yang diajukan 

“Kualitas Layanan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Konsumen” terbukti kebenarannya. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septavianus (2016), Devitasari 

(2020) dan Panjaitan (2017) yang menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. 

 

Lokasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Variabel lokasi (LK) terhadap kepuasan konsumen (KK) dalam penelitian ini menghasilkan 

nilai koefisien (Standardized Coefficient) positif sebesar 0,131 dan Sig-Value sebesar 0,027. Oleh 

karena Sig-Value (0,027) < Sig.Tolerance (0,05) maka lokasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kepuasan Konsumen. Dengan demikian hipotesis yang diajukan “Lokasi berpengaruh 

signifikan terhadap Kepuasan Konsumen” terbukti kebenarannya. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiranata dan Suwitho 

(2020); Arifiansyah et al (2020); Tarinda & Zaini (2018) dan Bailia et al. (2014) yang 

menyatakan bahwa lokasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Simpulan 

Berdasarkan dari hasil peneliltian dan analisis yanng telah dilakukan oleh peneliti mengenai 

pengaruh harga, kuailtas produk dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan pada Coffee Shop 

Rumalaman Tulungagung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kualitas produk,kualitas layanan dan lokasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap 

kepuasan konsumen mampu berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen, 

artinya adalah ketiga variabel tersebut merupakan kombinasi variabel yang baik dan variabel 

tersebut menunjukan bahwa ketiga variabel tersebut menunjukan bahwa ketiga variabel 

tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. 

2. Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Coffee 

Shop Rumalaman Tulungagung. Hal tersebut berarti bahwa semakin baik kualitas produk yang 

di berikan Coffee Shop Rumalaman Tulungagung terhadap produk yang di tawarkan akan dapat 

meningkatkan minat beli dan kepuasan konsumennya, karena konsumen merasa produk yang 

diharapkan dan diinginkan dapat terpenuhi dengan baik. 

3. Kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Coffee 

Shop Rumalaman Tulungagung. semakin baik kualitas layanan yang di berikan Coffee Shop 

Rumalaman Tulungagung maka akan meningkatkan kepuasan konsumen pula. Layanan yang 

dimaksud adalah salah satunya karyawan yang melayani pelanggan Coffee Shop Rumalaman 

Tulungagung, pelayanan yang ramah dan sopan akan membuat pelanggan merasa dihargai 

ketika membeli produk tersebut. Pada pelayanan lingkungan dan fasilitas yang diberikan 

termasuk salah satu faktor yang membuat pelanggan akan merasa puas, karena disisi lain 

pelanggan membeli produk tersebut dan dengan pelayanan yang baik, lingkungan dapat 

menjadi faktor kepuasan pelanggan sehingga dapat membuat pelanggan akan menjadi loyal. 

4. Lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Coffee Shop 

Rumalaman Tulungagung. Hal tersebut berarti bahwa semakin strategis lokasi yang dipilih oleh 

Coffee Shop Rumalaman Tulungagung, serta lokasi parkir yang luas dan lokasi yang mudah 

dijangkau oleh konsumen maka akan dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Karena 

konsumen dapat lebih mudah untuk mengunjungi Coffee Shop Rumalaman Tulungagung. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saran 

Saran yang bisa diberikan antara lain untuk meningkatkan kepuasan pelanggan adalah sebagai 

berikut : 

1. Coffee Shop Rumalaman Tulungagung sebaiknya mampu menjaga kualitas produk yang 

dimiliki dan selalu meningkatkan kualitas produknya agar konsumen memiliki beberapa opsi 

dalam hal pembelian dan merasa puas dengan kualitas produk yang didapatkan. 

2. Coffee Shop Rumalaman Tulungagung sebaiknya selalu meningkatkan layanan yang diberikan 

kepada konsumennya, karena layanan yang baik akan membuat konsumen merasa nyaman dan 

puas. 

3. Coffee Shop Rumalaman Tulungagung sebaiknya mampu meningkatkan lokasi baik dari segi 

tanda palang untuk memudahkan konsumen mengetahui posisi Coffee Shop Rumalaman 

Tulungagung serta mengembangkan lokasi agar konsumen lebih nyaman. 
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