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MOTTO 

 

”Jadilah orang yang adil, shaleh dan penyayang. Lindungilah seluruh rakyatmu 

tanpa membeda-bedakan, dahulukan perhatianmu kepada agama atas urusan 

apapun. Berikan jaminan makanan bagi orang-orang lemah. Muliakanlah sebaik-

baiknya orang yang berhak. Waspada dan hati-hatilah, jangan sampai engkau 

terlena dengan harta dan pasukan yang banyak. Aku datang ke negeri ini seperti 

seekor semut kecil, lalu Allah memberiku semua nikmat yang besar ini. 

Karenanya ikutilah jalan dan jejakku. Bekerjalah untuk meneguhkan agama ini 

dan muliakanlah para pengikutnya. Jangan gunakan uang negara untuk 

kemewahan dan kesia-siaan atau menggunakan lebih dari yang seharusnya, 

karena itu adalah penyebab terbesar kebinasaan.”    

(Muhammad Al-Fatih) 
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ABSTRAK 

 

ADITYA, NIM. 1521103792, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, 

Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “PENGARUH KUALITAS 

PELAYANAN, HARGA PRODUK DAN LOKASI TERHADAP 

KEPUASAN KONSUMEN PADA WARUNG MAKAN SOTO KWALI  

PAK SURYO KLATEN” 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh kualitas pelayanan, 

harga produk dan lokasi yang menjadi komponen penting dalam perusahaan ini. 

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 100 responden. Variabel dalam penelitian 

ini adalah variabel bebas yaitu kualitas pelayanan (X1), harga produk (X2) dan 

lokasi (X3) serta variabel terikat (Y) yaitu kepuasan konsumen. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode kuantitatif, instrumen pengumpulan data 

menggunakan kuesioner.  

Dari perhitungan dengan korelasi Product Moment diperoleh r hitung 

sebesar 0,361. Sedangkan r tabel dan N = 100  pada taraf signifikasi 5% diperoleh 

r tabel 0,1966 sehingga r hitung lebih besar daripada r tabel (0,361 > 0,1966). 

Sehingga terdapat korelasi yang cukup signifikan antara kualitas pelayanan, harga 

produk dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan pada Warung Makan Soto Kwali 

Pak Suryo Klaten.  

 

Keywords : kualitas pelayanan, harga produk, lokasi, kepuasan konsumen, soto 

kwali pak suryo, pemasaran, manajemen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini dunia usaha berkembang dengan sangat 

pesat, salah satunya bisnis di bidang kuliner. Banyaknya usaha yang 

bermunculan mengakibatkan peningkatan jumlah usaha yang bersifat sejenis 

menyebabkan persaingan yang semakin ketat. Maka untuk menghadapi 

situasi dan keadaan yang demikian, pengusaha harus mampu serta cepat dan 

tanggap dalam mengambil keputusan agar usaha yang didirikannya dapat 

berkembang dengan baik. Pelaku usaha dituntut harus bisa mempertahankan 

pasar dan memenangkan persaingan. Dalam memenangkan persaingan, 

perusahaan harus mampu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggannya. 

Dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, maka akan 

memberikan masukan penting bagi perusahaan untuk merancang strategi 

pemasaran agar dapat menciptakan kepuasan bagi pelanggannya dan dapat 

bertahan dalam bersaing di pasar. 

Perhatian terhadap kepentingan konsumen dengan cara melihat 

kebutuhan dan keinginan serta kepuasan atas pelayanan menjadi faktor kunci 

untuk keberhasilan suatu usaha ditengah iklim persaingan yang semakin ketat 

ini. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk dapat memberikan sesuatu 

yang berharga dan dapat memberikan kesan yang mendalam bagi konsumen 
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adalah memberikan kepuasan melalui kinerjanya yang sesuai dengan kualitas 

produk dan jasa yang ditawarkan. 

Kualitas pelayanan merupakan suatu profit strategy untuk menarik 

lebih banyak konsumen baru, mempertahankan konsumen yang ada, 

menghindari berpindahnya konsumen dan menciptakan keunggulan khusus. 

Perusahaan yang mengutamakan kualitas pelayanan yang baik akan 

berdampak pada kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan sebagai usaha 

untuk mewujudkan kenyamanan terhadap konsumen agar konsumen merasa 

mempunyai nilai yang lebih dari yang diharapkan. Harapan konsumen 

merupakan faktor penting, kualitas layanan yang lebih dekat untuk untuk 

kepuasan konsumen akan memberikan harapan lebih dan sebaliknya. Dengan 

adanya kualitas pelayanan yang telah diberikan, maka secara tidak langsung 

kepuasan konsumen akan terwujud. Walaupun kualitas pelayanan pada 

Warung Makan Soto Kwali Pak Suryo Klaten terbilang cukup baik dan cepat 

dalam pelayanannya, namun terkadang pelayan sering kewalahan pada saat 

hari Minggu karena jumlah konsumen yang sangat banyak tidak sebanding 

dengan jumlah pelayan yang ada. Juga adanya ketidak tepatan saat 

memberikan pesanan produk yang di pesan oleh konsumen. 

Selain kualitas pelayanan, harga juga faktor lainnya yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Harga merupakan salah satu faktor 

penting dalam penjualan. Banyak perusahaan bangkrut karena mematok harga 

tidak cocok. Harga yang ditetapkan harus sesuai dengan perekonomian 

konsumen, agar konsumen dapat membeli barang tersebut. Sedangkan bagi 
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konsumen, harga merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan pembelian. Karena harga suatu produk mempengaruhi persepsi 

konsumen mengenai produk tersebut. Menurut Walton harga dan kualitas 

memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kepuasan pelanggan, masih ada 

sedikit bukti empiris mengeksplorasi hubungan ini. Hal ini merupakan salah 

satu faktor yang kurang diperhatikan oleh perusahaan, sehingga konsumen 

akan berfikir lagi untuk menggunakan produk tersebut dan akan merasa tidak 

puas setelah membeli atau menggunakan barang atau jasa tersebut. Harga 

produk yang di tawarkan oleh Warung Makan Soto Kwali Pak Suryo menurut 

saya sudah sangat terjangkau dengan kualitas yang bisa dibilang sangat baik. 

Namun harga yang sebelumnya lebih murah terkadang naik harga saat 

lebaran, yang sebelumnya seharga Rp. 1500,- sekarang menjadi Rp. 3000,- 

untuk Soto Kecil dan yang sebelumnya seharga Rp. 3000,- sekarang menjadi 

Rp.6000,- untuk Soto Besar. Hal ini bisa membuat konsumen berfikir harga 

produk akan terus naik untuk kedepannya dan akan sama dengan harga 

produk pesaing dengan kualitas yang sama. Akan tetapi sampai saat ini harga 

produk pada Warung Makan Pak Suryo Klaten masih terjangkau untuk 

kalangan anak-anak sampai orang tua di karenakan ada porsi kecil disana. 

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa juga harus pandai dalam 

memilih lokasi sebagai tempat perusahaan tersebut melakukan seluruh 

kegiatannya, karena dengan lokasi yang strategis dan nyaman akan lebih 

menguntungkan perusahaan. Memilih lokasi yang terletak dikeramaian atau 

mudah dijangkau oleh calon konsumen dapat dijadikan sebagai salah satu 
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strategi yang dapat dilakukan oleh pemilik usaha. Sesorang maupun 

sekelompok orang cenderung memilih rumah makan yang berlokasi dekat 

dengan aktivitasnya. Komponen yang menyangkut lokasi meliputi: pemilihan 

lokasi yang strategis (mudah dijangkau), di daerah sekitar pusat perbelanjaan, 

dekat pemukiman penduduk, aman dan nyaman bagi pelanggan, adanya 

fasilitas yang mendukung, seperti adanya lahan parkir, serta faktor-faktor 

yang lainnya. Lokasi yang baik menjamin tersedianya akses yang cepat, dapat 

menarik sejumlah besar konsumen dan cukup kuat untuk mengubah pola 

pembelian konsumen. Mood dan respon pelanggan dipengaruhi secara 

signifikan oleh lokasi, desain dan tata letak fasilitas jasa. Maka mood dan 

respon inilah yang nantinya bisa memunculkan kepuasan atau ketidakpuasan 

konsumen. Ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap 

ketidaksesuaian yang dirasakan dengan harapan sebelumnya. Lokasi Warung 

Makan Soto Kwali Pak Suryo Klaten tidak terletak di pinggir jalan raya, 

tetapi berada di tengah desa. Hal ini terkadang menyebabkan konsumen yang 

ingin berkunjung merasa bingung mencari letak lokasinya. Serta jalan yang 

sempit serta tempat parkir yang sempit terkadang menyebabkan macet di 

lokasi tersebut. 

Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, 

keinginan dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan 

mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. 

Semakin terpenuhi harapan-harapan dari konsumen tentu konsumen akan 

semakin pua. Sebuah usaha harus mempunyai strategi-strategi dalam 
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menjualkan makanannya, agar konsumen dapat dipertahankan keberadaannya 

atau lebih ditingkatkan lagi jumlahnya. Jika konsumen merasa puas, maka ia 

akan melakukan pembelian secara berulang-ulang. 

Warung Makan Soto Kwali Pak Suryo Klaten merupakan salah satu 

warung makan yang terletak di Jl. Anggrek, Ngepos, Klaten Tengah, 

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Warung makan ini menjual jenis makanan 

soto. Harga yang ditawarkan juga terjangkau oleh konsumen dan variatif. 

Lauk makanan dan jenis minuman juga beragam, khususnya tempe panas 

yang menjadi andalan mereka. Selain menu yang beragam, fasilitas juga 

diperhatikan oleh pemilik warung makan ini. Terdapat beberapa pilihan 

rumah makan yang berada disekitar Soto Kwali Pak Suryo, banyak hal yang 

menjadi bahan pertimbangan konsumen untuk sampai pada keputusan 

memilih rumah makan tertentu. Pihak manajemen warung makan berusaha 

untuk memenuhi kriteria yang menjadi bahan pertimbangan konsumen, baik 

itu kualitas pelayanan, harga produk maupun lokasi sehingga dapat 

memberikan kepuasan bagi konsumennya. Jika hal tersebut diabaikan, maka 

akan terjadi kesenjangan antara keinginan (harapan) konsumen terhadap 

kualitas pelayanan dan harga produk serta lokasi yang ada di warung makan, 

oleh karena itu berhasil tidaknya rumah makan dalam berkomunikasi dengan 

para pelanggan tergantung pada kualitas pelayanan yang terbaik, harga yang 

terjangkau serta lokasi yang mudah dijangkau pula. 
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Tabel 1.1 Daftar Pesaing Warung Makan Soto Kwali Pak Suryo Klaten yang 

berada di Klaten Tengah. 

 

No Nama Pesaing Alamat 
   

1 Warung Sop Ayam Pak  

  Min Klaten 

Kelasman, Tonggalan, Klaten Tengah, 

Kab. Klaten, Jawa Tengah 

2   Soto dan Ayam Goreng 

  Barokah 

JL. Alun-alun Tim. No.2  Losmenan, 

Klaten Tengah, Kab. Klaten,  

 

   Jawa Tengah 

3 Soto Kwali Bu Sri JL. Pramuka, Tonggalan, Klaten 

Tengah, Kab. Klaten, Jawa Tengah 

 

 Sumber: observasi awal peneliti 
 

Berdasarkan tabel di atas terlihat adanya persaingan bisnis rumah 

makan di sekitar Warung Makan Soto Kwali Pak Suryo Klaten. Untuk 

mempertahankan agar pangsa pasar rumah makan Warung Makan Soto Kwali 

Pak Suryo Klaten terus meningkat, pihak pengelola Warung Makan Soto 

Kwali Pak Suryo Klaten harus menerapkan strategi yang tepat dalam 

menjalankan bisnis ini. Pengelola harus mulai berfikir seperti konsumen, agar 

dapat mengetahui apa kebutuhan konsumen, sehingga konsumen akan 

terpuaskan oleh produknya. Memuaskan kebutuhan konsumen dapat 

meningkatkan keunggulan dalam persaingan, Konsumen yang puas terhadap 

produk dan jasa pelayanan cenderung untuk membeli kembali produk dan 

menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul kembali 

kemudian hari. 
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Menyadari peran penting konsumen dan pengaruh kepuasan 

konsumen terhadap keuntungan, perusahaan berupaya mencari apa yang 

dapat meningkatkan konsumen. Hal ini juga didasari oleh rumah makan 

Warung Makan Soto Kwali Pak Suryo Klaten yang memberikan jasa 

makanan yang dituntut secara terus menerus untuk kian meningkatkan 

kualitas pelayanan agar dapat meningkatkan jumlah pelanggan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

dalam penelitian ini penulis mengambil judul : “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Harga Produk dan Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen 

Pada Warung Makan Soto Kwali Pak Suryo Jalan Anggrek, Ngepos, 

Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah”. 

B.   Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai alasan tertentu dalam 

pengambilan judul tersebut. Adapun alasannya sebagai berikut : 

1. Alasan subyektif 

a.  Belum ada penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan, harga 

produk, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan pada Warung Makan 

Soto Kwali Pak Suryo Klaten. 

b.  Untuk mengetahui persepsi konsumen mengenai kualitas pelayanan, 

harga produk, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan pada Warung 

Makan Soto Kwali Pak Suryo Klaten. 

2. Alasan obyektif 
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a.  Ingin menganalisis : Apakah kualitas pelayanan, harga produk dan 

lokasi mempengaruhi kepuasan pelanggan pada Warung Makan Soto 

Kwali Pak Suryo Klaten. 

b.   Ingin menganalisis : Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan, 

harga produk, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan pada Warung 

Makan Soto Kwali Pak Suryo Klaten. 

C.   Penegasan Judul 

Untuk mencegah penafsiran yang keliru dalam penelitian ini maka 

perlu diberi penegasan judul sebagai berikut : 

1. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan. (Tjiptono, 2001) 

2. Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. (Kotler, 2002:83) 

3. Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan 

konsumen. (Tjiptono, 2007) 

4. Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa, 

atau sejumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk 

memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau 

jasa. (Kotler dan Armstrong, 2008: 345) 
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5. Lokasi adalah tempat perusahaan beroperasi atau tempat perusahaan 

melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang 

mementingkan segi ekonominya. (Buchari Alma, 2003:103) 

6. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan konsumen setelah 

membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. (Umar, 

2005:65) 

D.   Pembatasan Masalah 

 Sehubungan dengan banyaknya jumlah responden dan obyek yang 

akan diteliti oleh penulis serta untuk memudahkan dan memperjelas 

permasalahan di atas, maka peneliti berinisiatif untuk menerapkan 

pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang diambil dibatasi sebanyak 100 

responden. Responden yang diteliti adalah konsumen Warung Makan Soto 

Kwali Pak Suryo Klaten yang telah melakukan kunjungan minimal 2 kali 

dalam kurun waktu 1 bulan. 

2. Objek penelitian dilakukan terhadap 

a. Kualitas pelayanan yaitu tangibles (fasilitas fisik),  creadibility 

(kredibilitas), compentence (kompeten), acces (akses), reliabilty 

(keandalan), responsiveness (responsif), courtesy (kesopanan), 

communication (komunikasi), understanding the customer 

(memahami pelanggan), dan security (keamanan). 

b. Harga produk makanan dan minuman di Warung Makan Soto Kwali 

Pak Suryo Klaten. 
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c. Lokasi yang dimaksud adalah fasilitas eksterior, interior umum, dan 

tata letak Warung Makan. 

 

E.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

pada Warung Makan Soto Kwali Pak Suryo Klaten ? 

2. Apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Warung 

Soto Kwali Pak Suryo Klaten ? 

3. Apakah lokasi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Warung 

Soto Kwali Pak Suryo Klaten ? 

4. Apakah kualitas pelayanan, harga, dan lokasi berpengaruh secara simultan 

terhadap konsumen pada Warung Soto Kwali Pak Suryo Klaten? 

F.   Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

pada Warung Makan Soto Kwali Pak Suryo Klaten. 

2. Untuk menguji pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen pada Warung 

Makan Soto Kwali Pak Suryo Klaten. 

3. Untuk menguji pengaruh lokasi terhadap kepuasan konsumen pada 

Warung Makan Soto Kwali Pak Suryo Klaten. 
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4. Untuk menguji pengaruh  kualitas pelayanan, harga dan lokasi secara 

simultan terhadap kepuasan konsumen pada Warung Soto Kwali Pak 

Suryo Klaten. 

G.   Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori yang pernah didapat untuk bisa 

diimplementasikan di lapangan, Selain itu juga sebagai suatu acuan sarana 

berlatih dalam upaya meningkatkan kemampuan analisis, pengamatan dan 

pengungkapan pengembangan ide secara ilmiah terhadap masalah yang 

ada. 

2. Bagi Universitas Widya Dharma Klaten 

Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan memberikan 

konstribusi dalam bidang ilmu manajemen, khususnya di bidang 

pemasaran dan memberikan tambahan informasi kepada para peneliti di 

bidang manajemen pemasaran serta sebagai pijakan untuk penelitian 

selanjutnya terutama penelitian tentang kepuasaan konsumen (Customer 

Satisfaction). 

3. Bagi Warung Makan Soto Kwali Pak Suryo Klaten 

Memperoleh masukan, saran dan informasi bagi pihak Warung Makan 

Soto Kwali Pak Suryo Klaten mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan konsumennya seperti kualitas pelayanan, harga, dan suasana cafe 

guna mampu memenuhi kriteria kepuasan konsumen, sehingga dapat 



12 

 

 

 

menentukan langkah-langkah selanjutnya yang diambil dalam mengukur 

kebijakan di masa yang akan datang. 

H.    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 yang berisi latar belakang masalah,  alasan pemilihan 

judul, penegasan judul, pembatasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian manajemen pemasaran, 

tinjauan tentang kualitas pelayanan, harga produk, lokasi, kepuasan 

konsumen, penelitian terdahulu dan hipotesis. 

BAB III : Metode penelitian memuat tentang populasi penelitian, sampel 

penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode 

analisis data dan penjelasan tentang objek penelitian. 

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan memuat tentang pengumpulan 

data, analisis data dan pembahasan. 

 BAB V   : Penutup memuat kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap seluruh 

data yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen 

pada Warung Makan Soto Kwali Pak Suryo Klaten, besarnya pengaruh 

kualitas pelayanan tersebut adalah sebesar 36,2%, artinya bahwa setiap 

kenaikan tingkat Kualitas Pelayanan sebesar satu poin maka kepuasan 

konsumen akan mengalami kenaikan sebesar 0,362. Begitu juga sebaliknya, 

apabila kualitas pelayanan mengalami penurunan sebesar satu poin maka 

kepuasan konsumen akan mengalami penurunan sebesar 0,362. 

2. Harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Warung 

Makan Soto Kwali Pak Suryo Klaten, besarnya pengaruh harga tersebut 

adalah sebesar 26%, artinya bahwa setiap kenaikan tingkat harga sebesar 

satu poin maka kepuasan konsumen akan mengalami kenaikan sebesar 

0,260. Begitu juga sebaliknya, apabila harga mengalami penurunan sebesar 

satu poin maka kepuasan konsumen akan mengalami penurunan sebesar 

0,260. 

3. Lokasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Warung Makan 

Soto Kwali Pak Suryo Klaten, yang ditunjukkan nilai sebesar 13,4%, artinya 

lokasi yang strategis tidak selamanya membuat kepuasan konsumen pada 

Warung Makan Soto Kwali Pak Suryo Klaten meningkat. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan maka saran yang dapat 

diberikan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Dalam berbisnis harus mempunyai konsep untuk menarik konsumen, 

sehingga banyak konsumen yang datang ke rumah makan itu sendiri, dan 

mengingat bahwa pembeli adalah raja sehingga harus ramah pada setiap 

konsumen atau pembeli yang berdatangan sehingga akan tercipta 

kepuasan tersendiri bagi konsumen. 

2. Untuk lokasi, Warung Makan Soto Kwali Pak Suryo Klaten sudah cukup 

bagus, mungkin hanya perlu ditambah parkiran yang lebih luas untuk 

menampung parkir kendaraan yang sedang menunggu antrian. 

3. Bagi para peneliti selanjutnya yang akan mengkaji lebih dalam diharapkan 

menambah variabel dan jumlah responden tentang penelitian yang sama 

diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu upaya 

informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

4. Warung Makan Soto Kwali Pak Suryo Klaten sebaiknya tetap 

meningkatkan kualitas produknya, sesuai dengan harga yang ditentukan, 

dengan memberikan inovasi pada variasi menunya. Warung Makan Soto 

Kwali Pak Suryo Klaten juga harus memberikan pelayanan yang terbaik 

terhadap pelanggannya karena sangat berperan penting dalam mencapai 

kepuasan bagi konsumen. 



 

 

 

Daftar Pustaka 

 

Alma, Buchari. 2003. Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Edisi 

2.Bandung: Alfabeta. 

Basu, Swastha. 2008. Strategi Pemasaran Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE. 

Djarwanto, PS. 1989. Pokok-pokok Analisis Laporan Keuangan, BPFE, UGM. 

Yogyakarta. 

Endah, Rayi. 2008. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk dan Harga 

Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus pada Warung Makan 

Taman Singosari Semarang). Skripsi. Semarang:Kampus UNNES. 

Fure. 2013. Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Lokasi Terhadap Keputusan 

Pembelian di Pasar Tradisional Sehati Calaca. Skripsi. 

Semarang:Kampus UNDIP. 

Ghanimata. 2012. Pengaruh Harga, Lokasi dan Kualitas Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian Bandeng Juana Toko Erlina Semarang. Skripsi. 

Semarang:Kampus UNNES. 

Ghozali, Imam. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. 

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Garvin, David A.,Delapan Dimensi Tentang Kualitas, Terjemahan Hendra Teguh, 

SE, AK, Harvard Business Review, 1997. 

Hamdani, A dan Lupyoadi. 2011. Manajemen Pemasaran Jasa Edisi 

Kedua,Jakarta:Salemba Empat. 

Hurriyati, Ratih. 2005. Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, 

Bandung:Alfabeta. 



 

 

 

Iswayanti. 2011. Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Harga 

dan Tempat Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada 

Rumah makan Soto Angkringan Mas Boed Semarang). Skripsi. 

Semarang:Kampus UNDIP. 

Kotler, Philip dan Gary Armstrong. 2008. Prinsip-prinsip Pemasaran. Edisi12. 

Jilid 1. Jakarta: Erlangga. 

Kotler, Philip. 2002. Manajemen Pemasaran di Indonesia : Analisis, 

Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian, Jakarta:Salemba 

Empat. 

Lupiyoadi, Rambat. 2001. Manajemen Pemasaran Jasa, Teori dan Praktek. 

Jakarta:Salemba Empat. 

Mawati, Martia. 2009. Analisis Pengaruh Brand Image, Kualitas Pelayanan dan 

Fasilitas SPBU Terhadap Kepuasan Konsumen Pengguna Kendaraan 

Bermotor. Skripsi. Surabaya:Kampus UNAIR. 

Raharjo. 2009. Pengaruh Fasilitas, Pelayanan dan Lokasi Terhadap Kepuasan 

Konsumen Dalam menggunakan Jasa Internet di Kecamatan Gajah 

Mungkur Semarang Skripsi. Semarang:Kampus UNDIP. 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah 

Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 



 

 

 

Tjiptono, Fandy. 2010. Manajemen Jasa Edisi Kedua,Yogyakarta: Andi Offset. 

Tjiptono, Fandy. 2004. Pemasaran Jasa, Malang: Bayumedia Publishing. 

Tjiptono, Fandy. 2001. Strategi Pemasaran, Jakarta: Indeks. 

Umar, Husein. 1997. Study Kelayakan Bisnis. Edisi Ketiga. Gramedia Pustaka 

Utama : Jakarta. 

Wulandari. 2013. Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan dan Lokasi 

Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Kopikita Semarang. Skripsi. 

Semarang: Kampus UNNES. 


	Kualitas Pelayanan, Harga Produk, dan Lokasi Terhadap Kepuas_1.pdf
	SKRIPSI
	FAKULTAS EKONOMI
	UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN
	KATA PENGANTAR
	Halaman
	Tabel 4.20 Hasil Uji T  83
	Tabel 4.21 Hasil Uji F  86
	Tabel 4.22 Hasil Uji R2  87
	Halaman (1)
	Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian  37
	Gambar 3.1 Struktur Organisasi Warung Makan Soto Kwali Pak Suryo
	Klaten  51
	Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas  75
	Gambar 4.2 Histogram Display Normal Curve Kepuasan Konsumen  76
	Gambar 4.3 Hasil uji Normalitas  77


	Kualitas Pelayanan, Harga Produk, dan Lokasi Terhadap Kepuas_2.pdf
	SKRIPSI
	FAKULTAS EKONOMI
	UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN
	KATA PENGANTAR
	Halaman
	Tabel 4.20 Hasil Uji T  83
	Tabel 4.21 Hasil Uji F  86
	Tabel 4.22 Hasil Uji R2  87
	Halaman (1)
	Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian  37
	Gambar 3.1 Struktur Organisasi Warung Makan Soto Kwali Pak Suryo
	Klaten  51
	Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas  75
	Gambar 4.2 Histogram Display Normal Curve Kepuasan Konsumen  76
	Gambar 4.3 Hasil uji Normalitas  77



