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MOTTO 

 “Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 

adalah untuk dirinya sendiri” (QS Al-Ankabut : 6) 

 “Kekayaan abadi adalah ilmu yang bermanfaat” 

 "Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan 

untuk merubah dunia" (Nelson Mandela) 

 “Menuntut ilmu tidak memandang usia, golongan atau kekayaan, karena 

setiap orang berhak memperoleh pendidikan” 

 “Dalam hidup bukanlah tentang kemarin dan sebelumnya, tetapi berjuang 

untuk  besok dan selanjutnya”(Penulis) 
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ABSTRAK 

 

Adi Cahyo Kuncoro, 1521103665, 2019. “Pengaruh Harga, Fasilitas Dan 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Di Warung Apung Rowo 

Jombor Klaten” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Harga, Fasilitas Dan 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada pengunjung atau 

konsumen di Warung Apung Rowo Jombor Klaten. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah konsumen warung apung rowo jombor klaten. Pemilihan 

sempel menggunakan teknik purposive sampling, diperoleh 50 responden yang 

memenuhi kriteria sampel ini. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang 

telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi berganda, uji F, uji t, dan koefisien determinan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada pengaruh antara Harga, Fasilitas  

dan Kualitas Pelayanan terhadap kepuasan konsumen yaitu kepuasan konsumen 

dipengaruhi oleh Harga, Fasilitas  dan Kualitas Pelayanan sebesar 87,9% sedangkan 

12,1% ditentukan oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini seperti 

branding, lokasi tempat dan lain lain. 

 

Kata Kunci: Harga, Fasilitas, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di waktu ini, kuliner menjadi salah satu bisnis yang tidak akan pernah habis 

oleh perkembangan jaman. Harga, fasilitas dan kualitas pelayanan menjadi tolak ukur 

dan salah satu penilaian tersendiri bagi kepuasan konsumen. Harga yang terjangkau, 

fasilitas yang baik serta kualitas pelayanan yang memuaskan akan membuat stigma 

tersendiri bagi konsumen yang datang. Maka dari itu, warung apung berlomba-lomba 

untuk memberikan harga yang terjangkau, fasilitas yang memadai, serta kualitas 

pelayanan yang baik agar konsumen puas dan terjadinya repeat order untuk kemudian 

hari. 

Tidak cukup dengan selera dan minat konsumen yang menjadi sorot pandang 

yang diprioritaskan dalam dunia kuliner. Harga menjadi aspek penting karena semua 

yang berhubungan dengan keputusan dan kepuasan pembelian selalu memiliki korelasi 

dengan harga. Harga yang terjangkau menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. 

Namun, pada beberapa warung di kawasan warung apung rowo jombor memiliki harga 

yang variatif dan bahkan ada beberapa warung yang cenderung mahal. Hal tersebut 

menarik untuk dilakukan uji untuk mengetahui pengaruh harga bagi kepuasan 

konsumen  
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Dengan fasilitas yang mengikuti perkembangan jaman maka konsumen dapat 

merasakan kenyamanan, kemudahan serta suasana yang gembira. Fasilitas juga 

menjadi daya tarik bagi konsumen untuk menikmati hidangan yang tersedia di warung 

apung rowo jombor klaten. Untuk bersaing beberapa warung apung menyediakan wifi, 

tempat bermain anak-anak dan juga panggung hiburan musik. Tidak terkecuali fasilitas 

lahan parkir yang luas menjadi alasan konsumen untuk mendatangi warung apung rowo 

jombor klaten. Hanya saja, fasilitas yang belum merata di berbagai warung apung rowo 

jombor menarik untuk diteliti. Dalam hal ini apakah fasilitas memiliki korelasi positif 

atau negatif terhadap kepuasan konsumen dikarenakan tidak semua warung apung 

rowo jombor memiliki fasilitas yang sama.  

Berbagai karakter seseorang memang berbeda, namun untuk kualitas pelayanan 

di warung apung rowo jombor klaten, karyawan dituntut untuk menjadi seorang yang 

ramah, cepat dan tepat. Kualitas pelayanan menjadi faktor penting bagi konsumen 

untuk menilai kepuasan setelah berkunjung dan menikmati hidangan. Kerapian dalam 

melayani pelanggan seorang karyawan dibekali dengan kesopanan, tingkah laku yang 

baik dan seragam yang menarik. Tentu berbagai warung apung di rowo jombor 

memiliki ciri khas tersendiri dalam melayani konsumen. Sumber daya manusia yang 

beraneka ragam serta personalia masing-masing yang berbeda berpengaruh terhadap 

cara pelayanan dan cara menanggapi konsumen. Hal tersebut menarik dilakukan uji 

untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap kepuasan konsumen. 
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Kepuasan konsumen adalah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh 

para pemilik warung apung rowo jombor, karena konsumen yang merasa puas 

memungkinkan mereka untuk melakukan repeat order  dan merekomendasikan ke 

orang lain. Hal ini merupakan salah satu keuntungan bagi warung apung rowo jombor 

karena dapat meningkatkan volume penjualan, dengan kata lain merupakan ajang 

promosi secara gratis dan efektif terhadap warung apung rowo jombor.                                                      

 Dengan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti kepuasan 

kosumen dengan memberi judul “PENGARUH HARGA, FASILITAS DAN 

KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI WARUNG 

APUNG ROWO JOMBOR KLATEN” 

1.2 Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan Subyektif 

a. Menambah pengetahuan dasar penulis mengenai berbagai faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen di bidang pemasaran. 

b. Sesuai ilmu yang dipelajari oleh penulis mengenai teori tentang harga, 

fasilitas dan kualitas pelayanan sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai Pengaruh Harga, Fasilitas dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Di Warung Apung Rowo 

Jombor Klaten . 
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2. Alasan Obyektif 

Dalam dunia kuliner, Harga, fasilitas dan kualitas pelayanan sangat 

penting untuk menentukan strategi pemasaran. Harga, fasilitas dan  kualitas 

pelayanan tidak bisa diabaikan karena guna mengetahui seberapa besar 

pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen di Warung Apung Rowo 

Jombor Klaten. 

 

1.3 Penegasan Judul 

Adapun yang mendukung pemilihan judul penulis skripsi ini adalah : 

Harga, fasilitas dan kualitas pelayanan termasuk dalam bauran promosi dan 

yang lainnya adalah hubungan masyarakat yang digunakan perusahaan untuk meraih 

tujuan pemasarannya. Kepuasan konsumen merupakan tujuan pemasaran tentunya 

merupakan manifestasi perusahaan dalam memperolah laba. 

Menurut Tjiptono (2005), Harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya 

termasuk barang dan jasa lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepimilikan 

atau pengguna suatu barang dan jasa. Sementara menurut Philip Kolter Harga (price) 

adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan 

keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa (Philip Kolter, 

2008).Berdasarkan beberapa pengertian yang disampaikan beberapa ahli di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa harga merupakan keseluruhan nilai suatu barang maupun 
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jasa yang diberikan dalam bentuk uang. Selain itu Harga adalah segala sesuatu atau 

nilai yang ditetapkan bagi “sesuatu” bisa berwujud barang ataupun jasa. 

 Fasilitas adalah sesuatu yang berupa benda maupun uang yang dapat 

memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu (sam  : 2012). 

sementara Menurut Zakiah Daradjat fasilitas merupakan semua hal yang 

dapat mempermudah upaya serta memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu 

tujuan tertentu. Pendapat ini menekankan pada adanya tujuan yang akan dicapai 

dengan memanfaatkan fasilitas.  

Kualitas pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang 

bersifat tidak kasat mata yang terjadi sabagai akibat adanya interaksi antara konsumen 

dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberian 

pelayanan yang di maksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau 

pelanggan (Gronroos dalam buku Daryanto 2014). 

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller  yang dikutip dari buku 

Manajemen Pemasaran mengatakan bahwa Kepuasan Konsumen adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) 

produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang akan penulis teliti ini akan menjadi kabur maknanya tanpa 

adanya pembatasan masalah yang mendasarinya. Adapun pembatasan permasalahan 
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yang penulis ajukan adalah sebagai berikut : Tingkat penerapan bauran promosi pada 

Warung Apung Rowo Jombor Klaten jenisnya hanya meliputi kuliner dengan variabel 

yang diteliti hanya terbatas pada harga, kualitas fasilitas dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen di Warung Apung Rowo Jombor Klaten. 

Pada variabel harga penulis membatasi masalah hanya pada harga berbagai 

hidangan yang tersedia di warung apung rowo jombor klaten. Masing masing warung 

apung di rowo jombor klaten mempunyai harga yang berbeda sehingga dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen. 

Pada variabel fasilitas penulis membatasi masalah pada berbagai fasilitas yang 

tersedia di warung apung rowo jombor klaten. Untuk menarik minat beli konsumen 

masing masing warung apung menyediakan fasilitas yang beragam antara lain Wi-Fi, 

rakit penyeberangan, panggung hiburan, arena bermain anak-anak, mushola, toilet, 

arena memancing serta tak terkecuali lahan parkir. 

Pada variabel kualitas pelayanan penulis membatasi masalah pada pelayanan 

yang diberikan oleh warung apung rowo jombor klaten kepada konsumen. Pelayanan 

yang diberikan masing-masing warung apung memiliki ciri khas yang berbeda mulai 

dari cara menghidangkan pesanan, keramahan karyawan, kerapian seragam karyawan, 

dan cita rasa hidangan yang tersedia. Berbagai hal tersebut diduga mempengaruhi 

kepuasan konsumen di warung apung rowo jombor klaten. 
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Pada variabel kepuasan konsumen penulis membatasi hanya pada kepuasan 

konsumen yang telah berkunjung di warung apung rowo jombor klaten. 

1.5 Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah harga mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen di Warung 

Apung Rowo Jombor Klaten ? 

2. Apakah fasilitas mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen di Warung 

Apung Rowo Jombor Klaten ? 

3. Apakah kualitas pelayanan mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen 

di Warung Apung Rowo Jombor Klaten ? 

4. Apakah harga, fasilitas dan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh secara 

stimultan terhadap kepuasan konsumen di Warung Apung Rowo Jombor  

Klaten ? 

1.6 Tujuan Penelitian 

1.  Untuk menguji pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen di Warung Apung 

Rowo Jombor Klaten. 

2. Untuk menguji pengaruh fasilitas terhadap kepuasan konsumen di Warung 

Apung Rowo Jombor Klaten. 
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3. Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di 

Warung Apung Rowo Jombor Klaten. 

4.  Untuk menguji pengaruh harga, fasilitas dan kualitas pelayanan secara stimultan 

terhadap kepuasan konsumen di Warung Apung Rowo Jombor Klaten. 

1.7 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan penelitian dan 

melatih diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat di bangku 

kuliah.  

2. Bagi Perusahaan 

Bagi Warung Apung Rowo Jombor Klaten, untuk mengetahui pengaruh harga, 

fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Warung Apung 

Rowo Jombor Klaten, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menetapkan 

strategi pemasaran dan pengembangan guna memberikan kepuasan bagi 

konsumen. 

3. Bagi Pihak lain (Mahasiswa/Konsumen/Peneliti lain) 

a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu calon konsumen dalam 

memutuskan pembelian di Warung Apung Rowo Jombor Klaten. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dan 

referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang serupa 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian sesuai 

dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan 

judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang pengertian manajemen pemasaran, 

harga, fasilitas dan kualitas pelayanan serta kepuasan konsumen. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian, dan penjelasan 

tentang objek penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi metode analisis data serta pembahasannya. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dan saran yang bisa 

digunakan pihak perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengambil kebijakan dimasa yang akan datang. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada Bab V ini, disajikan kesimpulan dari hasil analisis data serta saran 

yang diharapkan dapat memberikan suatu solusi terhadap suatu kepuasan 

konsumen pada Warung Apung Rowo Jombor Klaten. 

 

5.1 Simpulan 

1. Dari perhitungan dengan korelasi Product Moment diperoleh r hitung Harga 

adalah 0,940, r hitung Fasilitas 0,888 dan r hitung Kualitas Pelayanan 

sebesar 0,866. Sedangkan r tabel dan N = 50 pada taraf signifikasi 5% 

diperoleh r tabel 0,278 sehingga r hitung lebih besar daripada r tabel (0,940, 

0,888, 0,866 > 0,278), maka Ho ditolak dan H1 diterima (Hipotesis alternatif 

diterima). Sehingga terdapat korelasi positif antara Harga, Fasilitas  dan 

Kualitas Pelayanan terhadap Warung Apung Rowo Jombor Klaten.  

 Dari perhitungan dengan analisis regresi dapat diperoleh persamaan 

regresi Y = 2.019 + 1.042 X1 - 0,212 X2 + 0,058 X3 yang artinya a = 2.019 

(konstanta) tanpa ada harga, fasilias dan kualitas pelayanan yang baik masih 

ada kepuasan konsumen sebesar 2.019 satuan.  b1 = 1,042 jika Harga naik 1 

satuan maka kepuasan konsumen juga naik 1,042 satuan,  b2 = -0,212 jika 

fasilitas naik satu satuan maka kepuasan konsumen akan menurun sebesar -
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0,212 , b3 = 0,058 jika kualitas pelayanan naik satu satuan maka kepuasan 

konsumen akan naik sebesar 0,058. 

2. Dari perhitungan uji t diperoleh t Harga adalah 5.941, t fasilitas adalah -

1,168, dan t Kualitas Pelayanan 0,407 jadi t hitung pada variabel Fasilitas  

dan Kualitas Pelayanan lebih kecil daripada t tabel atau -1,168 , 0.407 < 

1,678  hal ini berarti hipotesis yang digunakan tidak terbukti secara 

signifikan. Namun pada variabel Harga diketahui hasil t hitung adalah 5,941 

yang berarti 5,941 > 1,678 yang diartikan bahwa variabel harga berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

yang digunakan tidak valid untuk variabel fasilitas dan kualitas pelayanan 

Hipotesis terbukti sehingga berarti ada pengaruh yang signifikan antara Harga, 

Fasilitas  dan Kualitas Pelayanan di Warung Apung Rowo Jombor Klaten. 

3. Ada pengaruh antara Harga, Fasilitas  dan Kualitas Pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen yaitu kepuasan konsumen dipengaruhi oleh Harga, 

Fasilitas  dan Kualitas Pelayanan sebesar 87,9% sedangkan 12,1% 

ditentukan oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini 

seperti branding, lokasi tempat dan lain lain. 

 

5.2 Saran-saran 

Sedangkan saran-saran yang dapat peneliti ajukan adalah sebagai berikut:  

1. Kepada Pemilik Warung Apung Rowo Jombor Klaten, hendaknya terus 

mengupayakan peningkatan uji minat dan selera konsumen, karena dengan 
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cara tersebut kita bisa mengetahui target pasar dan minat pasar seperti apa. 

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa Harga kita harus mengikuti selera dan 

minat konsumen. Mungkin bagi sebagian orang cukup suka dengan Harga 

yang terjangkau, tapi mungkin sebagian orang tidak mempermasalahkan 

harga yang tinggi. Lalu meningkatkan dari segi Fasilitas yang notabene 

menjadi kunci bagi kepuasan konsumen. Serta meningkatkan dan 

memberikan inovasi dalam pelayanan seperti Kualitas Pelayanan yang 

ternyata memiliki pengaruh dan menjadi daya tarik konsumen tersendiri. 

2. Kepada peneliti hendaknya mengadakan penelitian secara komprehensif 

tentang masalah Harga, Fasilitas dan Kualitas Pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen Warung Apung Rowo Jombor Klaten. 

3. Kuesioner dalam penelitian selanjutnya ditambah agar hasil penelitian 

selanjutnya lebih valid. 

4. Harga memiliki koefisien lebih tinggi. Perlu diadakan uji lebih lanjut 

terhadap Kualitas Pelayanan untuk menaikkan potensi kepuasan konsumen. 
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