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ABSTRAK 

 

 

          Angga Katmanto NIM 1621100011, Fakultas Ekonomi Program Studi 

Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten, Skripsi. “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Harga dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

di Warung Angkringan Oye”. 

         Penelitian ini bertujuan mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga 

dan Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan di Warung Angkringan 

Oye. Data penelitian ini dikumpulkan dari 100% pelanggan Warung Angkringan 

Oye. Penelitian menggunakan teknik probality sampling. Analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji korelasi, analisis 

regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis yang meliputi uji t, uji f dan 

koefisien determinasi (R
2
). 

             Hasil analisis menggunakan regresi linier berganda dapat diketahui bahwa 

variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan 

diwarung angkringan oye. Kedua, variabel harga berpengaruh positif terhadap 

loyalitas pelanggan diwarung angkringan oye. Ketiga, variabel kepuasan 

pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan diwarung angkringan 

oye. 

      Hasil analisis menggunakan uji t dapat diketahui kualitas pelayanan tidak 

bersignifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kedua, harga tidak bersignifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. Ketiga, kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

      Hasil analisis koerisien determinasi diketahui bahwa 41,4% variabel loyalitas 

pelanggan dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel kualitas pelayanan, harga dn 

kepuasan pelanggan 58,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam 

penelitian ini. 

 

Kata kunci : Loyalitas Pelanggan, Kualitas Pelayanan, Harga dan Kepuasan 

Pelanggan
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

         Di era globalisasi yang berkembang pesat saat ini mengakibatkan 

manusia setiap kali akan mengalami perubahan, baik dalam bidang politik, 

ekonomi, sosial budaya, dan juga pengaruh pada pola prilaku persaingan di 

dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini membuat persaingan semakin ketat 

dalam dunia bisnis. Setiap perusahaan pada umumnya ingin berhasil dalam 

menjalankan bisnisnya. Usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan perusahaan salah satunya melalui kegiatan pemasaran, yaitu 

proses dimana dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan 

membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk 

menangkap nilai dari pelanggan imbalannya (Kotler dan Amstrong, 2008). 

        Di dalam perdagangan bebas, setiap perusahaan menghadapi persaingan 

meningkatnya intensitas persaingan dari pesaing menuntut perusahaan untuk 

selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen serta berusaha 

memenuhin harapan konsumen dengan cara memberikan pelayanan yang lebih 

memuaskan dari pada yang dilakukan pesaing. Dalam jangka panjang ikatan 

seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama 
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harapan pelanggan serta kebutuhan mereka, dengan demikiandapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan dimana perusahaan memaksimumkan 

pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimumkan pelanggan 

yang kurang menyenangkan. 

        Secara umum pemasaran dapat dikatakan sebagai pola pikir yang 

menyadari bahwa perusahaan tidak dapat bertahan tanpa adanya transaksi 

pembelian. Perusahaan harus dapat memasarkan barang atau jasa yang 

diproduksi kepada konsumen agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. 

Menurut (Kotler, 2000) Pelayanan yaitu setiap kegiatan yang menanfaatnya 

dapat diberikan dari suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak berakibat pemilihan sesuatu, sedangkan kualitas 

merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

(Tjiptono, 2011). Kualitas pelayanan yang baik terhadap pelanggan yang 

diberikan oleh perusahaan akan menimbulkan kepercayaan kepada pelanggan 

terhadap perusahaan tersebut. karena pelanggan merasa puas atas jasa yang 

diberikan oleh perusahaan tersebut dan tidak menutup kemungkinan pelanggan 

tersebut akan menyampaikan kepuasannya itu kepada orang lain, hal ini akan 

memperluas pangsa pasar dan tentunya perusahaan tersebut akan unggul dari 

pesaingnya. 

        Disamping kualitas pelayanan, harga memiliki peranan yang sangat 

penting terhadap loyalitas konsumen untuk kembali membeli produk 

perusahaan tersebut, sehinnga kesuksesan dalam penetapan harga merupakan 
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elemen kunci dalam bauran pemasaran. Harga merupakan unsur bauran 

pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat di ubah dengan cepat. 

        Harga merupakan satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, oleh sebab itu harga dapat 

dikatakan laba bagi perusahaan. Harga dapat menjadi alat yang menjadi 

kompetitif dalam bersaing. Harga merupakan sesuatu yang diserahkan dalam 

pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. 

        Harga pada suatu produk usaha sangat mempengaruhi volume dalam 

penjualan. Pengusaha perlu memikirkan tentang harga jual secara tepat karena 

harga yang tidak tepat akan berakibat tidak menarik para pembeli untuk 

membeli atau menggunakan jasa tersebut, penetapan harga jual yang tepat 

tidak selalu berarti bahwa harga haruslah ditetapkan rendah atau serendah 

mungkin. Karena banyak konsumen yang mempertimbangkan harga  dalam 

memakai sebuah produk yang ditawarkan.  

        Kepuasan pelanggan sangatlah penting pengaruhnya terhadap loyalitas 

konsumen untuk tetap membeli kembali, Kepuasan konsumen merupakan 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan 

kinerja yang dipersepsikan produk terhadap ekspetasi mereka tentang tidakan 

yang dilakukan konsumen. Kepuasan konsumen yang dimaksud disini 

terbentuk dalam diri konsumen melalui kualitas pelayanan dan harga yang 

menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kepuasan diperoleh konsumen 

setelah melakukan pembelian.   
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      Salah satu usaha yang berkembang pesat saat ini adalah dalam sektor usaha 

kuliner, yaitu usaha kuliner warung angkringan, melihat peluang bisnis 

angkringan yang sangat menjanjikan banyak pembisnis mengembangkan usaha 

tersebut. Karena bisnis angkringan dapat dimulai dengan modal kecil, banyak 

faktor yang mendorong warung angkringan untuk semakin berkembang mulai 

dari aneka makanan yang ada di warung yang sangat terjangkau dan sedikitnya 

pesaing di wilayah Macanan Baru, Karang Anom. 

      Warung Angkringan Oye yang berdiri sejak 2017 merupakan salah satu 

warung angkringan yang terletak di wilayah Macanan Baru, Karang Anom 

Mudal, Klaten Utara. Warung Agkringan Oye buka mulai jam 16:00 sampai 

jam 24:00. Alasan penulis memilih Warung Agkringan Oye adalah karena 

harga yang ditawarkan sangat terjangkau bagi konsumen. Warung Angkringan 

Oye yang berlokasi yang strategis deket rumah kos-kosan depan Universitas 

Widya Dharma klaten. Selain menu makanan dan minuman yang enak dan 

harga yang murah, pelayanan diwarung angkringan oye sangat ramah terhadap 

pelanggan. Sehingga konsumen yang membeli di warung angkringan oye 

sangat puas dan membuat konsumen ingin kembali membeli diwarung 

angkringan oye bahkan ada sampai sudah belangganan. 

    Namun akhir-akhir ini ada jumlah penurunan dan kenaikan pengunjung 

warung angkringan oye setiap bulannya.  
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     Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka dalam penelitian ini 

penulis mengambil judul “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, 

HARGA DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS 

PELANGGAN WARUNG ANGKRINGAN OYE”. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan subjektif 

a. Lokasi penelitian mudah dijangkauan  

b. Menghemat tenaga, waktu dan biaya 

2. Alasan Objektif  

a. Menambah wawasan dan pengetahuan  

b. Untuk mengetahui pentingnya kualitas pelayanan, harga dan kepuasan 

pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 

 

C. Penegasan Judul 

       Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti harus mengetahui 

maksud arti penelitian. Dengan mengetahui konsep penelitian diharapkan 

tidak terjadi kekeliruan dalam pemecahan masalah. Konsep yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Pengaruh  

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akibat yang di timbulkan dari 

satu hal lain, dimana hal ini adalah pengaruh kualitas pelayanan, harga dan 

kepuasan pelanggan terhadap loyalitas konsumen. 

2. kualitas pelayanan  

kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan 

konsumen. Apabila pelayanan yang diterima sesuai dengan yang 

diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, 

jika pelayanan diterima melampaui harapan konsumen maka kualitas yang 

ideal. Sebaliknya, jika pelayanan yang diterima lebih rendah daripada 

yang diharapkan konsumen, maka kualitasnya dipersepsikan buruk. 

Dengan demikian kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan pemilik 

jasa dalam memenuhi harapan konsumen secara konsisten namun dinamis 

dengan mengikuti kebutuhan konsumen. 

3. Harga  

Menurut Kotler dan Amstrong (2008), harga adalah sejumlah uang yang 

dibebankan atau suatu produk atau jumlah dari nilai yang ditukar 

konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan 

produk tersebut. 
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4. Kepuasan pelanggan 

Menurut Kotler kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang sebagai hasil dari perbandingan atau prestasi atau produk yang 

dirasakan dan yang diharapkan. 

5. Loyalitas pelanggan 

Loyalitas pelanggan memiliki peranan penting dalam sebuah perusahaan 

secara harflah loyal berarti setia. Sehingga loyalitas diartikan sebagai 

kesetiaan yang timbul tanpa adanya paksaan. Karakteristik atau sikap yang 

dilakukan oleh pelanggan yang loyal, yaitu melakukan pembelian berulang 

secara teratur, membeli antarlini produk dan jasa, merefrensikan kepada 

orang lain, dan menunjukan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing. 

 

D. Pembatasan Masalah 

      Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah supaya penulisan 

lebih menjadi terarah dan mudah dimengerti. Adapun lingkup penelitian ini 

hanya dibatasi mengenai masalah pengaruh kualitas pelayanan, harga dan 

kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan Warung Angkringan Oye. 

 

E. Perumusan Masalah 

      Berdasarkan  batasan masalah tersebut maka pokok permasalahannya 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  
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1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan 

Warung Angkringan Oye? 

2. Bagaimana pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan Warung 

Angkringan Oye?  

3. Bagaimana pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 

Warung Angkringan Oye?  

4. Bagaimana kualitas pelayanan, harga dan kepuasan pelanggan secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Warung 

Angkringan Oye? 

F. Tujuan Penelitian 

      Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan 

dan menguji sesuatu pendapat yang benar dan nyata pada objek yang diteliti. 

Namun secara spesikasi tujuan penelitian adalah:  

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas pelangganWarung Angkringan Oye 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh harga terhadap loyalitas 

pelanggan Warung Angkringan Oye 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan Warung Angkringan Oye  

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, harga dan 

kepuasan pelanggan secara bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan Warung Angkringan Oye 

 



9 
 

 
 

G. Manfaat penelitian 

       Manfaat yang diperoleh dengan dilakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagi wirausahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada 

wirausahaan dalam mengembangkan usahanya, baik dalam 

mengembangkan harga dan kualitas pelayanan khususnya pada wirusaha 

mikro dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini. 

Penelitian ini juga dapat memberikan informasi tentang kepuasan 

pelanggan dan loyalitas pelanggan terhadap Warung Angkringan Oye. 

2. Bagi penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk 

menerapkan disiplin ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan 

terutama tentang kegiatan pemasaran. 

3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai refrensi untuk suatu penelitian dan 

tambahan pengetahuan serta memberikan masukan yang dapat digunakan 

sebagai bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya. 
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H. Sistematika Penulisan  

Bab I :Pendahuluan 

Berisikan tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan 

judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II :Tinjauan Pustaka 

Berisikan tentang pengertian pemasaran, tinjauan tentang kualitas pelayanan, 

tinjauan tentang harga, tinjauan tentang kepuasan pelanggan, dan loyalitas 

pelanggan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, disertai dengan 

perumusan hipotesis. 

Bab III :Metode Penelitian  

Berisikan tentang teknik pengumpulan data, sember data, variabel penelitian, 

populasi dan sampel, teknik analisis data serta gambaran umum objek 

penelitian. 

Bab  IV :Hasil dan Pembahasan 

Berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan pengaruh kualitas 

pelayanan, harga dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 

Warung Angkringan Oye. 
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Bab  V :Kesimpulan dan Saran 

menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan memberikan beberapa 

saran untuk dijadikan masukan bagi yang bersangkutan. 

Daftar Pustaka 

Lampiran  
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BAB V 

Kesimpulan Dan Saran 

 

A. Kesimpulan 

          Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pengaruh kualitas 

pelayanan, harga dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 

Warung Angkringan Oye dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar responden 

penelitian ini berusia antara 20 tahun s/d 30 tahun sebanyak 44 orang 

atau 73,33%, jenis kelamin yang dominan mengisi kuesioner adalah 

laki-laki sebanyak 40 orang atau 66,67%, dan jenis pekerjaan yang 

dominan dalam pengisian kuesioner adalah buruh sebanyak 30 orang 

atau 50%. 

b. Berdasarkan analisis korelasi diperoleh hasil output korelasi variabel 

kualitas pelayanan (X1) diperoleh sebesar 0,397 artinya bahwa kualitas 

pelayanan berhubungan positif terhadap loyalitas pelanggan (Y) 

dengan derajat hubungan rendah,  Dari hasil output korelasi variabel 

harga (X2) dipeoleh sebesar 0,564 artinya ada pengaruh positif 

terhadap loyalitas pelanggan (Y) dengan derajat hubungan sedang, dan 

hasil ouput korelasi variabel kepuasan pelanggan (X3) diperoleh 

sebesar 0,628 artinya bahwa ada pengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan (Y) dengan derajat hubungan kuat. 
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c. Berdasarkan analisis linier berganda dihasilkan persamaan regresi 

linier berganda yaitu Y = ( -1,657 ) + 0,193 X1 + 0,292 X2 + 0,500 X3, 

menunjukan bahwa konstanta dalam pengujian ini sebesar -1,657 

berarti tanpa ada kualitas pelayanan, harga dan kepuasan pelanggan 

akan terjadi penurunan loyalitas pelanggan sebesar 1657 satuan 

loyalitas pelanggan demikian sebaliknya. 

d. Variabel yang terdiri dari kualitas pelayanan, harga dan kepuasan 

pelanggan berpengaruh signifikan. Pada variabel kualitas pelayanan 

sebesar 0,193 satuan, harga 0,292 satuan, dan kepuasan pelanggan 

0,500 satuan dengan asumsi variabel bebasnya sama dengan nol, 

sehingga jika dinaikkan satu satuan maka loyalitas pelanggan akan 

meningkat sebesar 0,193 untuk kualitas pelayanan, 0,292 satuan untuk 

harga dan 0,500 satuan untuk kepuasan pelanggan di Warung 

Angkringan Oye maka akan membuat tingkat loyalitas pelanggan akan 

meningkat. 

e. Hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara kualitas pelayanan, harga dan kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan Warung Angkringan Oye secara simultan, karena 

nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan f hitung = 14,888. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa diterima. Yang berarti terdapat pengaruh X1, X2 

dan X3 simultan terhadap Y. 

f. Hasil pengujian uji t dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara kualitas pelayanan, harga dan kepuasan pelanggan 
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terhadap loyalitas pelanggan Warung Angkringan Oye, karena t hitung 

kualitas pelayanan = 1,250 < t tabel 2,002, t hitung harga = 1,492 < 

2,002 , dan t hitung kepuasan pelanggan = 3,107 > t tabel 2,002. 

Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa kepuasan pelanggan 

lebih dominan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Warung 

Angkringan Oye, ini ditunjukan dari tingkat signifikan pada uji t 

bahwa kepuasan pelanggan lebih besar dari pada kualitas pelayanan, 

dan harga. 

g. Koefisien determinan (Adjusted R Square) sebesar 0,414 atau 41,4%. 

Koefisien determinan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

presentase variabel bebas X1, X2, dan X3 terhadap Y, dan besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah 41,4%. Sedangkan sisanya yaitu 95,86% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang belum diteliti. 

 

B. Saran 

    Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberi 

masukan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan atau 

kebijakan di masa yang akan datang di Warung Angkringan Oye, yaitu: 

a. Variabel kualitas pelayanan secara siginifikan tidak terlalu 

meningkatkan loyalitas pelanggan. Diharapkan pemilik untuk 

meningkatkan kualitas pelayananya, misalnya memperhatikan 

masukan maupun kritikan dari pelanggan, dengarkan dan beri solusi 
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yang tepat atas keluhan pelanggan serta menjaga kesabaran dan 

kesopanan terhadap pelanggan demi kemajuan. Dengan adanya 

perhatian yang baik, maka loyalitas pelanggan akan meningkat. 

b. Variabel harga secara signifikan tidak berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan karena penurunan harga atau naik tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan, maka warung angkringan 

dapat meningkatkan dengan margin skala tertentu untuk meningkatkan 

pendapatan usahanya. 

c. Variabel kepuasan pelanggan yang terima konsumen sudah sesuai dan 

secara signifikan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, dan kalau 

bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi. 

d. Dari hasil analisis tersebut kepuasan pelanggan mempunyai nilai 

pengaruh lebih dominan dibandingkan kualitas pelayanan, dan harga 

sehingga apa bila pemilik meningkatkan loyalitas pelanggan maka 

perusahaan harus memperhatikan ketiga faktor yang mempengaruhi 

tidak hanya kepuasan pelanggan saja namun juga kualitas pelayanan 

dan harga guna meningkatkan loyalitas pelanggan. 
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