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SARI 
 

Asep Sukmo Raharjo, 2009, “Pengaruh Fasilitas, Pelayanan, dan 
Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Menggunakan Jasa Internet 
di Kecamatan Gajahmungkur Semarang”, Jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Semarang,  halaman. 

 
Kata kunci: Fasilitas, Pelayanan, Lokasi dan Kepuasan Konsumen. 

Dalam setiap kegiatan usaha, pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh 
keuntungan yang optimal guna mempertahankan eksistensi perusahaan di dalam 
persaingan. Di dalam konsep pemasaran yang sederhana dinyatakan bahwa suatu 
organisasi harus memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen agar dapat 
menguntungkan ( J. Paul Peter, Jerry C. Olson ; 1999 dalam Tjiptono 2002:65) 

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh 
fasilitas, pelayanan, dan lokasi terhadap kepuasan konsumen dan manakah yang 
paling dominan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui ada tidaknya 
pengaruh fasilitas, pelayanan, dan lokasi terhadap kepuasan konsumen dan 
mengetahui manakah yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepuasan 
konsumen. 

Populasi dalam pepnelitian ini adalah konsumen di Warnet Dotnet 
Gajahmungkur Semarang. Sedangkan sampel diambil dengan menggunakan 
teknik accidental sampling dan ditentukan sebanyak 100 orang dengan 
menggunakan rumus Sitepu.dan Nirwana. Variabel dalam penelitian ini adalah 
pelayanan (X1), fasilitas (X2), lokasi (X3), dan keputusan pembelian (Y). Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan dokumentasi Metode 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji instrumen (uji validitas 
dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian 
hipotesis, dan koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persamaan regresi linear berganda                   
Y = 3,153 + 0,267 X1 + 0,273 X2 + 0,341 X3. Hasil pengujian hipotesis yang 
dilakukan dapat disimpulkan bahwa fasilitas, pelayanan, dan lokasi secara parsial 
dan simultan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan 
konsumen. Lokasi memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepuasan 
konsumen Warnet Dotnet Gajahmungkur Semarang dengan koefisien regresi 
sebesar 0,341, Koefisien determinasi (Adjusted R2) sebesar 0,670. Hal ini berarti 
67,00% kepuasan konsumen Warnet Dotnet Gajahmungkur Semarang dapat 
dijelaskan oleh fasilitas, pelayanan, dan lokasi, sedangkan sisanya 33,00 % 
dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu.... Saran yang dapat 
diberikan yaitu dengan menambahkan fasilitas pada setiap bilik sehingga dapat 
menambah kepuasan konsumen yang selama ini sudah ada dan pihak perusahaan 
dapat menerima saran dan kritik yang membangun dari konsumen demi kemajuan 
perusahaan dalam bentuk tertulis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam setiap kegiatan usaha, pada dasarnya bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan yang optimal guna mempertahankan eksistensi 

perusahaan di dalam persaingan. Di dalam konsep pemasaran yang 

sederhana dinyatakan bahwa suatu organisasi harus memuaskan kebutuhan 

dan keinginan konsumen agar dapat menguntungkan ( J. Paul Peter, Jerry C. 

Olson ; 1999 dalam Tjiptono 2002:65) 

Peningkatan kebutuhan akan ilmu pengetahuan mengakibatkan 

banyaknya persaingan dalam bisnis ini. Keberhasilan pengusaha untuk 

menarik dan mempertahankan pelanggan membutuhkan usaha dan kerja 

keras dari pihak perusahaan, karena dengan berjalannya waktu maka dalam 

memasarkan produk jasa harus melakukan perbaikan, perubahan, terobosan 

dan juga mengoptimalkan kegiatannya terutama bauran pemasaran. Bauran 

pemasaran yang baik merupakan seperangkat alat pemasaran yang sangat 

penting dalam menciptakan perilaku konsumen untuk membeli jasa. Dalam 

hal ini bauran pemasaran jasa terdiri dari beberapa variable yang memiliki 

fungsi berbeda – beda dari tiap unsurnya. Namun untuk memahami 

bagaimana mengevaluasi perilaku pembelian konsumen jasa tidaklah 

mudah. Hal ini disebabkan karena pemasaran jasa mencakup semua 

aktivitas ekonomi yang output-nya bukanlah produk atau konstruksi fisik, 
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yang secara umum konsumsi dan produksinya dilakukan pada waktu yang 

sama, dan nilai tambah yang diberikannya dalam bentuk (kenyamanan, 

kecepatan) yang secara prinsip intangible bagi pembeli pertamanya ( Yazid, 

1999 ; 2 ) 

Fasilitas merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam 

usaha jasa, terutama yang berkaitan erat dengan apa yang dirasakan oleh 

konsumen, karena dalam usaha jasa, penilaian konsumen terhadap suatu 

perusahaan didasari atas apa yang mereka peroleh setelah menggunakan 

jasa. Persepsi yang diperoleh dari interaksi pelanggan dengan fasilitas 

berpengaruh terhadap kualitas jasa dimata pelanggan (Fandy Tjiptono, 

2004; 43). Oleh karena jasa merupakan kinerja dan tidak dapat dirasakan 

sebagaimana barang, maka pelanggan cenderung memperhatikan fakta-fakta 

yang berkaitan dengan dengan jasa sebagai bukti kualitas. Kualitas fisik 

dapat membedakan perusahaan dari para pesaing serta menjadi tanda dari 

segmen pasar yang dituju (Yazid, 1999:151). Fasilitas fisik merupakan salah 

satu indikator mengenai baik tidaknya kualitas suatu jasa dan erat kaitannya 

dengan pembentukan persepsi pelanggan, dengan adanya fasilitas yang baik 

maka konsumen akan tertarik dengan jasa yang ditawarkan dan melakukan 

pembelian jasa yang ditawarkan tersebut.  

Kualitas pelayanan jasa berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. Pelanggan biasanya menilai suatu 

perusahaan berdasarkan sumber daya dan caranya beroperasi. Secara rinci 
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penilaian ini meliputi kemampuan pemberian pelayanan dengan akurat, 

daya tanggap dari produsen terhadap pelanggan, jaminan atau sifat dapat 

dipercaya, kemudahan menjalin relasi, dan keberadaan bukti fisik. Unsur-

unsur tersebut akan mempengaruhi pelanggan dalam melakukan pembelian 

dan pembelian ulang apabila kinerja yang diharapkan oleh pelanggan benar-

benar terpenuhi. Seperti pendapat dari Kotler dalam Fandi Tjiptono 

(2005:273), yang mengatakan kualitas jasa harus dimulai dari kebutuhan 

pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Sebagai pihak yang 

membeli dan mengkonsumsi jasa, pelangganlah yang menilai tingkat 

kualitas jasa sebuah perusahaan, dengan memberikan pelayanan yang baik 

maka konsumen akan mendapatkan apa yang dibutuhkan dan dalam proses 

konsumsi jasa tersebut konsumen merasa puas dengan pelayanan yang 

diberikan, sehingga dengan pelayanan yang baik tersebut konsumen akan 

melakukan pembelian ulang pada produk yang ditawarkan. 

Menurut Engel et al (1995) dalam Bilson Simamora (2002:16) 

perilaku konsumen dalam proses pengambilan keputusan akan melalui 

beberapa tahap dimulai dari kesadaran kebutuhan, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif menjelang pembelian, setelah itu dilakukan pembelian, 

terus konsumsi, baru hasil yang berupa kepuasan dan ketidakpuasan. 

Fasilitas fisik merupakan salah satu indikator mengenai baik tidaknya 

kualitas suatu jasa, dan erat kaitannya dengan pembentukan persepsi 

pelanggan. Dengan adanya fasilitas yang baik maka konsumen akan tertarik 
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dengan jasa yang ditawarkan sehingga melakukan pembelian produk jasa 

yang ditawarkan, dengan memberikan pelayanan yang baik maka konsumen 

akan mendapatkan apa yang dibutuhkan serta dalam proses konsumsi jasa 

tersebut konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Sehingga 

dengan adanya pelayanan yang baik akan mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan pembelian produk jasa yang ditawarkan. 

Pihak perusahaan harus teliti dalam menganalisis tiap-tiap tahapan 

dalam keputusan pembelian yang akan dilakukan oleh konsumen. Dengan 

mengetahui tahapan-tahapan yang mempengaruhi konsumen dalam membeli 

suatu produk atau jasa, maka perusahaan dapat menyusun strategi 

pemasaran yang tepat agar konsumen membeli produk atau jasa yang 

ditawarkan. Penerapan strategi pemasaran yang tepat maka konsumen akan 

tertarik untuk menggunakan jasa yang ditawarkan karena dirasa sesuai 

dengan kebutuhan konsumen. 

Berikut disampaikan data jumlah pemakai jasa internet Dotnet dalam 

tahun 2007 yaitu :  
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Tabel 1.1 Jumlah Pengguna Warnet Dotnet 

BULAN 
TAHUN 

2007 2008 
Januari 1095 1094 

Februari 956 865 
Maret 1156 905 
April 1351 1350 
Mei 895 1148 
Juni 925 931 
Juli 957 1284 

Agustus 1243 1409 
September 1194 1057 
Oktober 1050 1246 

November 1124 971 
Desember 984 - 

 
Sumber : Warnet Dotnet 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa tingkat pengunjung 

Warnet Dotnet yang cenderung mengalami kenaikan dan penurunan dalam 

setiap bulan, oleh karena itu timbul keinginan peneliti untuk mengambil 

judul, “Pengaruh Fasilitas, Pelayanan, dan Lokasi Yang Mempengaruhi 

Kepuasan Konsumen Pada Penggunaan Internet Pada Warnet di 

Kecamatan Gajahmungkur Semarang”. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka permasalahan sebagai berikut :  

1. Adakah pengaruh fasilitas, pelayanan, dan lokasi terhadap keputusan 

konsumen dalam menggunakan jasa internet di Gajahmungkur 

Semarang? 
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2. Variabel manakah yang paling berpengaruh fasilitas, pelayanan, dan 

lokasi terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan jasa internet di 

Gajahmungkur Semarang ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh fasilitas, pelayanan, dan lokasi 

dalam menggunakan jasa internet di Gajahmungkur Semarang. 

2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam menggunakan jasa internet di 

Gajahmungkur Semarang. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari skripsi ini adalah :  

1. Bagi pemilik Warnet Dotnet  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau 

bahan masukan untuk mengevaluasi terhadap kebijakan yang telah 

dilaksanakan dan untuk menentukan strategi dimasa mendatang. 

2. Bagi peneliti lain  

Sebagai bahan masukan bagi para peneliti lain yang akan 

mengadakan penelitian lebih mendalam dalam bidang ini. 

3. Bagi lembaga Unnes 
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Untuk menambah informasi dan perbendaharaan kepustakaan 

Jurusan Ekonomi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Fasilitas 

Sebelum melakukan pembelian suatu barang atau jasa konsumen 

akan dihadapkan pada suatu masalah pokok yaitu mengenai barang atau jasa 

apa yang akan dibeli dimana melibatkan individu dalam menilai, 

mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa ekonomis. 

Menurut Tjiptono ( 2004:19 ) fasilitas merupakan sumber daya fisik yang 

harus ada sebelum suatu jasa ditawarkan kepada konsumen,sedangkan 

menurut Nirwana (2004:47) fasilitas merupakan bagian dari variabel 

pemasaran jasa yang memiliki peranan cukup penting, karena jasa yang 

disampaikan kepada pelanggan tidak jarang sangat memerlukan fasilitas 

pendukung dalam penyampaiannya. Fasilitas merupakan sesuatu yang 

penting dalam usaha jasa, oleh karena itu fasilitas yang ada yaitu kondisi 

fasilitas, desain interior dan eksterior serta kebersihan harus 

dipertimbangkan terutama yang berkaitan erat dengan apa yang dirasakan 

konsumen secara langsung. Persepsi yang diperoleh dari interaksi pelanggan 

dengan fasilitas jasa berpengaruh terhadap kualitas jasa tersebut dimata 

pelanggan. Menurut Mudie dan Cottam dalam Tjiptono (2004:46) unsur-

unsur yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan fasilitas jasa adalah :  

1. Pertimbangan / Perencaan Spasial 

Aspek-aspek seperti simetri, proporsi, tekstur, warna, dan lain-lain 

dipertimbangkan, dikombinasikan, dan dikembangkan untuk 
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memancing respon intelektual maupun emosional dari pemakai orang 

atau yang melihatnya 

2. Perencanaan Ruangan 

Unsur ini mencakup perancangan inteior dan arsitektur, seperti 

penempatan perabotan dan perlengkapannya dalam ruangan, desain 

aliran sirkulasi dan lain-lain. 

3. Perlengkapan / Perabotan 

Perlengkapan memiliki berbagai fungsi, diantaranya sebagai sarana 

pelindung barang-barang berharga berukuran kecil, sebagai barang 

pajangan, sebagai tanda penyambutan bagi para pelanggan, dan sebagai 

sesuatu yang menunjukkan status pemilik atau penggunanya. 

4. Tata Cahaya 

Beberapa yang perlu diperhatikan dalam mendesain tata cahaya adalah 

warna, jenis, dan sifat aktivitas yang dilakukan di dalam ruangan, dan 

suasana yang diinginkan. 

5. Warna 

Warna dapat menggerakkan perasaan dan emosi Warna dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dalam ruangan, 

menimbulkan kesan rileks, mengurangi kecelakaan. 

6. Pesan-pesan yang disampaikan secara grafis 

Aspek penting dan saling terkait dalam unsur ini adalah penampilan 

visual, penempatan, pemilihan bentuk fisik, pemilihan warna, dan 

pemilihan bentuk perwajahan lambang atau tanda untuk maksud 

tertentu. 
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Menurut Nirwana (2004:47) terdapat beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan dalam merancang dukungan fisik atau fasilitas fisik, 

diantaranya adalah :  

1. Desain fasilitas 

2. Nilai fungsi 

3. Estetika 

4. Kondisi yang mendukung 

5. Peralatan penunjang 

6. Seragam pegawai 

7. Laporan-laporan 

8. Garansi 

Beberapa pendapat pada dasarnya memiliki pengertian yang sama 

dan pada intinya yaitu fasilitas yang diberikan kepada konsumen dapat 

mempermudah dalam menggunakan sarana dan prasarana yang telah 

disediakan. Fasilitas yang dimaksud dalam penelitian pada Warnet Dotnet 

adalah fasilitas fisik yang meliputi headsett, kamar mandi, tempat parkir, 

musholla. 

Masih banyak penyedia jasa yang tidak menyadari bahwa tata letak 

fasilitas memiliki pengaruh tersendiri terhadap perasaan dan respon 

pelanggan. Akan tetapi, tidak ada aturan pasti yang mengatur bagaimana 

bentuk tata letak fasilitas harus dirancang. Meskipun demikian, perusahaan 

jasa perlu mengembangkan pemahaman akan respon pelanggan terhadap 

berbagai aspek tata letak fasilitas jasa. 
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Sehingga berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa fasilitas adalah segala sesuatu yang ditempati dan dinikmati oleh 

karyawan dan sengaja disediakan untuk dipakai dan dipergunakan serta 

dinikmati oleh tamu, dan untuk penggunanya. 

 

2.2 Pelayanan 

2.2.1 Pengertian Pelayanan 

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan karena 

merupakan proses, sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan 

berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan organisasi dan masyarakat 

(Moenir: 2002, 27), sedangkan menurut Gasper dalam Mauludin (2001:39) 

pelayanan didefinisikan sebagai aktivitas pada keterkaitan antara pemasok 

dan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

merupakan suatu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh organisasi 

atau perusahaan kepada seseorang atau organisasi yang berlangsung secara 

rutin dan berkesinambungan yang pada hakikatnya untuk memenuhi 

kebutuhan. 

2.2.2 Unsur-unsur Pelayanan 

Dalam memasarkan produknya produsen penjual selalu berusaha 

untuk memuaskan para pelanggan lama dan baru. Menurut Sugiarto (1999, 

42-45) pelayanan yang baik menciptakan loyalitas pelanggan yang semakin 

melekat erat dan pelanggan tidak berpaling pada perusahaan lain. Oleh 

karena itu produsen perlu menguasai unsur-unsur berikut ini : 
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1. Kecepatan 

Kecepatan adalah waktu yang digunakan dalam melayani konsumen atau 

pelanggan minimal sama dengan batas waktu standar pelayanan yang 

ditentukan oleh perusahaan. 

2. Ketepatan 

Kecepatan tanpa ketepatan dalam bekerja tidak menjamin kepuasan para 

pelanggan. Oleh karena itu ketepatan sangatlah penting dalam pelayanan. 

3. Keamanan 

Dalam melayani para konsumen diharapkan perusahaan dapat 

memberikan perasaan aman untuk menggunakan produk atau jasanya. 

4. Keramah tamahan 

Dalam melayani para pelanggan, karyawan perusahaan dituntut untuk 

mempunyai sikap sopan dan ramah. Oleh karena itu keramah-tamahan 

sangat penting, apalagi pada perusahaan yang bergerak dibidang jasa. 

5. Kenyamanan 

Rasa nyaman timbul jika seseorang merasa dirinya diterima apa adanya. 

Dengan demikian, perusahaan harus dapat memberikan rasa nyaman 

pada konsumen. 

 

2.2.3 Konsep Kualitas Pelayanan 

Menurut American Society for Quality Control, kualitas adalah 

keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk / jasa dalam hal 

kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan atau 
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bersifat laten (Lupiyoadi, 2001:144). Goesch dan David dalam Tjiptono 

(1997:51) mengatakan kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, manusia, proses dan lingkungan yang 

memenuhi harapan. 

Pasuraman dalam Lupiyoadi (2001:148) mengemukakan bahwa 

kualitas pelayanan merupakan ukuran penilaian menyeluruh atas tingkat 

suatu pelayanan yang baik. Sedangkan Gronroos et.al dalam Pujawan 

(1997) mendefiniskan kualitas pelayanan (Service Quality) sebagai hasil 

persepsi dari perbandingan antara harapan pelanggan dengan kinerja aktual 

pelayanan. Sasaran dan manfaat dari jasa yang unggul secara garis besar 

terdapat empat unsur pokok yaitu : kecepatan, ketepatan, keramahan, dan 

kenyamanan. Dengan kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi 

kualitas jasa yaitu pelayanan yang diharapkan dan pelayanan yang diterima. 

Apabila jasa yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan yang 

diharapkan maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa 

yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa 

dipersepsikan sebagai sebagai kualitas yang ideal dan jika kualitas jasa yang 

diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas jasa akan 

dipersepsikan buruk atau tidak memuaskan. Dengan demikian baik tidaknya 

kualitas jasa tergantung pada kemampuan pada penyedia jasa dalam 

memenuhi harapan pemakainya secara konsisten. 

Keempat unsur pokok tersebut merupakan suatu kesatuan pelayanan 

yang terintegrasi, artinya pelayanan atau jasa menjadi tidak sempurna bila 
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ada salah satu unsur tersebut diabaikan. Untuk mencapai hasil yang unggul, 

setiap karyawan harus memiliki keterampilan diantaranya berpenampilan 

baik serta ramah, memperlihatkan gairah kerja dan selalu siap melayanai, 

tenang dalam bekerja, tidak tinggi hati karena merasa dibutuhkan, 

menguasai pekerjaan dengan baik maupun kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan baik, bisa memahami bahasa isyarat dan yang 

penting adalah mampu menangani keluhan pelanggan dengan baik. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kualitas pelayanan merupakan kesesuaian antara harapan konsumen dengan 

apa yang diterima oleh konsumen, keseuaian yang dimaksud adalah sesuai 

dengan yang diharapkan oleh konsumen ketika membeli atau menggunakan 

produk. 

 

2.2.4 Dimensi Kualitas Pelayanan 

Menurut Pasuraman et.al dalam Sumadi (2001:60), ciri-ciri kualitas 

pelayanan dapat dievaluasi ke dalam lima dimensi pokok, yaitu :  

1. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai dan sarana komunikasi. 

2. Keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

3. Daya tanggap (responsivenes), yaitu keinginan para staf dan karyawan 

untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan 

tanggap. 
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4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, 

dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, 

resiko atau keragu-raguan. 

5. Empati (empathy), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para 

pelanggan. 

Kotler (2002:143) menyebutkan kelima determinasi kualitas jasa 

tersebut yaitu :  

1. Kehandalan, yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan 

dengan tepat waktu. 

2. Responsif, yaitu kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan 

jasa dengan cepat. 

3. Keyakinan, yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan 

mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. 

4. Empati, yaitu menunjuk syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi 

pada pelanggan. 

5. Berwujud, yaitu menunjuk pada fasilitas fisik, peralatan, personil, dan 

media komunikasi. 

 

2.3 Lokasi 

2.3.1 Pengertian Lokasi 

Lokasi berarti berhubungan dengan di mana perusahaan harus 

bermarkas dan melakukan operasi (Lupiyoadi, 2001:61-62). Lokasi yaitu 
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keputusan yang dibuat perusahaan berkaitan dengan dimana operasi dan 

staffnya akan ditempatkan (Lupiyoadi, 2001:80). Lokasi berarti 

berhubungan dengan dimana perusahaan harus bermarkas dan melakukan 

operasi atau kegiatannya (Lupiyoadi dan Hamdani, 2006:72). 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

lokasi adalah suatu keputusan yang dibuat oleh perusahaan yang berkaitan 

dengan dimana ia akan bertempat, beroperasi, dan dimanakah ia akan 

menempatkan para staffnya tersebut. 

 

2.3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Tempat atau Lokasi  

(Tjiptono, 2000:42) 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atau perlu 

dipertimbangkan dalam pemilihan tempat atau lokasi diantaranya adalah 

sebagai berikut :  

1. Akses, misalnya lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana 

transportasi umum. 

2. Visibilitas, misalnya lokasi yang dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan. 

3. Lalu lintas (traffic), dimana ada dua hal yang perlu dipertimbangkan :  

a. Banyak orang lalu lalang bisa memberikan peluang besar terjadinya 

impuls buying. 

b. Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa pula menjadi hambatan 

misalnya terdapat pelayanan kepolisian, pemadam kebakaran, atau 

ambulance. 
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c. Tempat parkir yang luas dan aman. 

d. Ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang cukup luas untuk perluasan 

usaha dikemudian hari. 

e. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang 

ditawarkan. Misalnya warung makan yang berdekatan dengan daerah 

kost, asrama mahasiswa, atau perkantoran. 

f. Persaingan, yaitu lokasi pesaing. 

 

2.3.3 Syarat Lokasi, (R.G.Soekadijo,2000:104-107) 

a. Sentralis 

Yaitu lokasi sebuah perusahaan yang terletak di tengah-tengah 

tempat pelayanan umum, misalnya pasar, sekolah. Dekat dan jauh disini 

harus diartikan berdasarkan syarat-syarat angkutan yaitu kenyamanan, 

waktu, dan biaya, meskipun jaraknya jauh, kalau dapat dicapai dalam 

waktu singkat dan nyaman serta dengan biaya murah, maka jarak itu 

adalah dekat. Sebaliknya, jarak yang dekat akan menjadi jauh kalau 

untuk mencapainya diperlukan waktu lama dan perjalanan yang tidak 

enak dan dengan biaya mahal. 

b. Aksesibilitas 

Syarat aksesibilitas itu harus mudah ditemukan dan mudah 

dicapai. Lokasi yang tepat adalah di sepanjang jalan raya atau poros 

kota-kota yang terletak disepanjang jalan-jalan itu dengan sendirinya 

akan dilalui masyarakat, sehingga memenuhi persyaratan aksesibilitas 

yaitu mudah ditemukan dan mudah ditemui.  
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2.4 Perilaku Konsumen 

2.4.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen menurut J. Paul Peter dan Jerry C. Oslo adalah 

interaksi dinamis antara pengaruh kognitis perilaku dan kejadian di sekitar 

kota dimana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka. 

Sedangkan perilaku konsumen menurut James F Engel sebagai tindakan 

yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan 

menghabiskan produk dan jasa termasuk proses keputusan yang mendahului 

dan menyusul tindakan ini (Rangkuti,2003:58). 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

perilaku konsumen merupakan suatu tindakan individu dalam menggunakan 

barang atau jasa sebagai proses pengambilan keputusan. 

 

2.4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi dan Ekspektasi 

Konsumen 

a. Kebutuhan dan Keinginan 

Yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan konsumen ketika ia 

sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen atau pemasok 

produk (perusahaan). Jika saat itu kebutuhan dan keinginannya besar, 

harapan atau ekspektasi konsumen akan tinggi, demikian pula 

sebaliknya. 

b. Pengalaman Masa Lalu (terdahulu) 

Ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-

pesaingnya. 
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c. Pengalaman dari Teman-teman 

Dimana mereka akan menceritakan kualitas produk yang akan dibeli 

konsumen itu. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi konsumen terutama 

pada produk-produk yang dirasakan berisiko tinggi. 

d. Komunikasi Melalui Iklan dan Pemasaran 

Orang-orang dibagian penjualan dan periklanan sebaiknya tidak 

membuat kampanye yang berlebihan, karena hal itu secara aktual tidak 

mampu memenuhi ekspektasi konsumen dan akan memberikan dampak 

negatif terhadap persepsi konsumen tentang produk ini. 

 

2.4.3 Karakteristik Produk Yang Diinginkan 

Pada umumnya konsumen menginginkan produk yang memiliki 

karakteristik antara lain :  

1. Karakteristik Lebih Cepat 

Berkaitan dengan dimensi waktu yang menggambarkan kecepatan dan 

kemudahan atau kenyamanan untuk memperoleh produk itu. 

2. Karakteristik Lebih Murah 

Berkaitan dengan dimensi biaya yang menggambarkan harga atau ongkos 

dari suatu produk yang harus dibayar oleh konsumen. 

3. Karakteristik Lebih Baik 

Berkaitan dengan dimensi kualitas produk yang dalam hal ini paling sulit 

untuk digambarkan secara tepat. 
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2.4.4 Motif Pembelian Konsumen 

Keberhasilan kegiatan pemasaran sangat ditentukan oleh 

kemampuan produk yang dipasarkan untuk memenuhi apa yang diharapkan 

atau diinginkan konsumen atau pembeli produk tersebut. Oleh karena itu 

dalam memasarkan produk perlu diketahui dan dianalisa mengapa seorang 

membeli suatu produk dan apa yang diharapkan atau diinginkan oleh 

pembeli atau konsumen pada produk yang dibelinya. 

Motif pembelian merupakan berbagai pertimbangan dan pengaruh 

yang mendorong orang untuk melakukan pembelian akan suatu produk. 

(Assauri, 2002 : 116). Motif pembelian dapat dibedakan atas  

1. Motif pembelian terhadap produknya (product motives) yang meliputi 

semua pengaruh serta alasan yang menyebabkan seorang konsumen 

membeli produk tertentu. 

2. Motif pembelian terhadap tempat atau penyalur yang menjual produk itu 

(patronage motives) merupakan pertimbangan yang menyebabkan 

seorang konsumen membeli produk pada tempat penyalur tertentu. 

Dalam memilih produk yang disukainya konsumen 

mempertimbangkan faktor-faktor tertentu yang menjadi pendorong baginya 

(motif pembelian). Motif pembelian (the consumer buying motive) 

berpengaruh terhadap konsumen dalam menyukai suatu barang yang 

ditawarkan. 
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2.4.5 Model Perilaku Konsumen 

Suatu model untuk mempelajari dan memahami perilaku konsumen 

adalah mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi seseorang 

serta respon mereka terhadap faktor tersebut. Konsumen potensial 

terpengaruh oleh beberapa faktor termasuk marketing mix yang dilancarkan 

penjual. Berbagai faktor tersebut menyatu dalam pikiran konsumen, diolah 

sedemikian sehingga membuat keputusan pembelian, respon yang ia berikan 

terhadap faktor-faktor pendorong tersebut berupa tindakan membeli produk 

yang ditawarkan. 

Berdasarkan analisis perilaku konsumen, para manajer akan 

mempunyai pandangan yang lebih luas dan akan mengetahui kesempatan 

yang berasal dari belum tercapainya kebutuhan konsumen. Titik tolak untuk 

memahami perilaku konsumen adalah dengan model rangsangan tanggapan 

(stimulus respons), yaitu :  

Tabel 2.1 Model Perilaku Konsumen 

Stimulasi 
Pemasaran 

Stimulasi 
Lainnya 

Karakteristik 
Pembeli 

Proses 
Keputusan 
Membeli 

 Keputusan 
Pembelian 

• Produk 
• Harga 
• Distribusi 
• Promosi 

• Ekonomi 
• Teknologi 
• Politik 
• Budaya 

• Budaya 
• Sosial 
• Pribadi 
• Psikologis 

• Pengenala
n Masalah 

• Pencarian 
Informasi 

• Keputusan 
Membeli 

• Perilaku 
Purnabeli 

• Pilihan Produk 
• Pilihan Merk 
• Pilihan 

Pemasok 
• Penentuan saat 

Pembelian 
• Jumlah 

Pembelian 
 

Gambar : Model Perilaku Konsumen (Kotler, 2000:162) 

Rangsangan pemasaran dan lingkungan akan memasuki kesadaran 

pembeli. Karakteristik pembelian dan proses pengambilan keputusan 
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menimbulkan keputusan pembelian tertentu. Disinilah tugas pemasaran, 

harus benar-benar dapat memahami apa yang terjadi dalam kesadaran 

pembelian mulai datangnya rangsangan dari luar sampai pada keputusan 

oleh pembeli. 

 

2.5 Kepuasan Konsumen 

2.5.1 Pengertian Kepuasan Konsumen 

Konsep kepuasan konsumen sebenarnya masih bersifat abstrak. 

Menurut Engel dalam Tjiptono (2000:146) menyatakan bahwa kepuasan 

konsumen merupakan evaluasi purnabeli dimana alternative yang dipilih 

sekurang-kurangnya memberikan hasil sama atau melampaui harapan 

konsumen,sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh 

tidak memenuhi harapan pelanggan.Day dalam Tse dan Wilton dalam 

Tjiptono (2002:146) menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan 

pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidakpuasan atau 

diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya (non kinerja 

lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. 

Menurut Kotler dalam Rangkuti (2002:23) kepuasan pelanggan 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang sebagai hasil dari 

perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dan yang 

diharapkannya. Kepuasan pelanggan adalah hasil yang dirasakan pembeli 

dari kinerja perusahaan yang memenuhi harapan mereka, pelanggan puas 
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bila harapan mereka dipenuhi dan senang bila harapan mereka dilebihi 

(Kotler, 2000:7). 

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan 

konsumen merupakan perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang 

dirasakan setelah pemakaian. Umumnya harapan pelanggan merupakan 

perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya bila 

ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk (barang atau jasa), sedangkan 

kinerja yang dirasakan adalah persepsi pelanggan terhadap apa yang ia 

terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli. Secara konseptual, 

kepuasan pelanggan dapat digambarkan seperti yang ditunjukkan dalam 

gambar sebagai berikut : 

Gambar 2.1 Konsep Kepuasan Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Konsep Kepuasan Konsumen, sumber : Tjiptono (2000:147) 

 

 

Tujuan Perusahaan 

Nilai Produk bagi 
Pelanggan 

Produk  

Tingkat Kepuasan Pelanggan

Harapan Pelanggan 

Kebutuhan dan Keinginan 
Konsumen 
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2.5.2 Strategi Kepuasan Konsumen 

Menurut Tjiptono (2000:170) ada beberapa cara atau strategi yang 

dapat dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan pelanggan, 

diantaranya :  

a. Relation Marketing  

Dalam strategi ini, hubungan transaksi antara penyedia jasa dan 

pelanggan berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. 

Menjalin kemitraan jangka panjang dengan pelanggan secara terus 

menerus sehingga diharapkan dapat terjadi bisnis ulangan (Repeat 

Business). Faktor yang dibutuhkan untuk Relation Marketing :  

1. Customer Data Base, yaitu daftar nama pelanggan yang perlu 

dibina hubungan jangka panjang. 

2. Frequency Marketing, merupakan usaha untuk mengidentifikasi 

masalah dan mendapatkan hasil dari pelanggan terbaik. 

b. Strategi Superior Customer Service 

Perusahaan menerapkan strategi ini berusahan menawarkan 

pelayanan yang lebih unggul daripada pesaingnya. Untuk 

mewujudkannya dibutuhkan dana yang besar, melalui pelayanan 

yang lebih unggul. Perusahaan yang bersangkutan dapat 

membebankan harga yang lebih tinggi pada jasanya, akan tetapi ada 

kelompok konsumen yang tidak keberatan dengan harga mahal 

tersebut. 
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c. Strategi Unconditional Guarantees / Extraordinary Guarantees 

Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, perusahaan jasa dapat 

mengembangkan augmented service terhadap cors servicenya, 

misalnya dengan merancang garansi tertentu atau memberikan 

pelayanan purna jual yang baik. Pelayanan purna jual yang baik 

harus memungkinkan media yang efisien dan efektif untuk 

menangani keluhan. Unconditional guarantees berintikan komitmen 

untuk memberikan kepuasan pada pelanggan yang pada gilirannya 

akan menjadi sumber dinamis penyempurnaan kualitas jasa dan 

kinerja perusahaan. 

d. Strategi Penanganan Keluhan yang baik 

Penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk 

mengubah seorang pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan 

yang puas (atau bahkan pelanggan abadi), manfaat lainnya yaitu :  

1. Penyedia jasa memperoleh kesempatan lagi untuk membina 

hubungan baik dengan pelanggan yang kecewa. 

2. Penyedia jasa bisa terhindar dari publisitas negatif. 

3. Penyedia jasa akan mengetahui aspek-aspek yang perlu dibenahi 

dalam pelayanan saat itu. 

4. Penyedia jasa akan mengetahui sumber operasionalnya 

5. Karyawan dapat termotivasi untuk memberikan pelayanan yang 

berkualitas lebih baik. 
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2.5.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen 

Perusahaan yang berusaha mengembangkan suatu usaha kepuasan 

konsumen dapat diukur dengan 3 hal yaitu : Produk (Product), Pelayanan 

(Service), dan Penyampaian (Delevery), (Yoety,2003:61-62). 

1. Produk ( Product ) 

Perusahaan melakukan identifikasi faktor-faktor yang dianggap 

penting bagi kepuasan konsumen untuk setiap produk atau jasa yang 

diberikan hendaknya :  

a. Aman ( Safe) bagi konsumen. 

b. Baik bila kita menggunakan atau memilihnya sebagai pilihan terbaik. 

c. Penampilan atau penyajian dari jasa itu memiliki daya tarik tersendiri. 

2. Pelayanan ( Service ) 

Pihak perusahaan akan melakukan identifikasi dalam hal 

pelayanan melalui faktor-faktor sebagai berikut :  

a. Fleksibel dalam penggunaan 

b. Perawatannya mudah 

c. Fleksibel 

3. Penyampaian ( Delivery )  

Menurut Yoety (2003:62) segi penyampaian faktor yang perlu di 

identifikasi yaitu : 

a. Dapat dikirim dalam waktu singkat untuk barang, sedangkan untuk 

jasa penyampaian atau pelayanan mudah didapat tidak berbelit-belit. 
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b. Untuk barang tidak mudah rusak, sedangkan untuk jasa tidak 

membosankan. 

c. Disampaikan dengan cara sopan dan hormat sekali. 

Menurut  Alma (2000:67-69) adapun cara-cara menghadapi 

pembeli dalam hal penyampaian yang baik dan berkesan dapat dilakukan 

sebagai berikut :  

1. Menciptakan suasana yang menyenangkan 

2. Mengadakan pendekatan dengan pembeli 

 

2.5.4 Hal-hal Yang Diukur Dalam Kepuasan Konsumen 

Menurut Tjiptono (2000), ada enam konsep inti yang memiliki 

kesamaan diantara beragamnya cara mengukur kepuasan konsumen, yaitu :  

1. Kepuasan pelanggan keseluruhan 

Yaitu menyangkut seberapa puas mereka dengan produk perusahaan. 

2. Dimensi kepuasan pelanggan 

Yaitu memilah kepuasan konsumen ke dalam komponen-komponennya. 

3. Konfirmasi harapan 

Yaitu kesesuaian atau ketidaksesuaian antara harapan pelanggan dengan 

kinerja actual produk perusahaan. 

4. Minat pembelian 

Yaitu apakah konsumen akan membeli produk perusahaan kembali. 

5. Kesediaan untuk merekomendasi 
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Yaitu kesediaan untuk merekomendasi produk kepada teman atau 

keluarganya menjadi ukuran yang penting untuk di analisis dan 

ditindaklanjuti. 

6. Ketidakpuasan pelanggan 

Yaitu menela’ah aspek-aspek yang digunakan untuk mengetahui 

ketidakpuasan konsumen,yaitu komplain, pengembalian produk, biaya 

garansi, dan word of mouth yang negatif. 

 

2.6 Kerangka Berpikir 

Setiap usaha yang dijalankan diharapkan dapat berkembang dan 

biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan. 

Dalam usaha internet (Warnet), berbagai cara dilakukan untuk 

meningkatkan jumlah penggunaan internet dengan tujuan untuk 

memperoleh suatu keuntungan dan meningkatkan pendapatan warnet. Hal 

tersebut akan tercapai apabila didapatkan banyak konsumen yang 

memutuskan untuk membeli jasa yang ditawarkan tersebut. Salah satu 

faktor yang menentukan keputusan konsumen untuk menggunakan internet 

adalah kebutuhan dan keinginan dari konsumen itu sendiri, selain itu juga 

karena konsumen puas dalam mendapatkan kebutuhan yang diinginkan 

selama menggunakan internet sehingga hal tersebut akan menentukan bagi 

keputusan konsumen untuk menggunakan internet di warnet Dotnet 

Semarang. Dalam rangka meningkatkan kepuasan konsumen untuk 
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menggunakan warnet, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan 

diantaranya adalah pelayanan, fasilitas, dan lokasi. Pelayanan dapat 

dikatakan baik, apabila pelayanan yang diberikan tersebut dapat 

terwujudkan dalam bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy) yang 

dapat memberikan suatu keputusan bagi konsumen untuk menggunakan jasa 

warnet. 

Pemberian fasilitas yang baik dapat diwujudkan dengan bilik yang 

nyaman, ruang tunggu, serta kebersihan dari setiap bilik yang ada. Lokasi 

juga merupakan suatu faktor yang musti diperhatikan dan dicernati oleh 

konsumen untuk memutuskan membeli jasa tersebut. Lokasi yang baik 

tersebut meliputi sentralis dan aksesibilitas. 

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa pelayanan, fasilitas dan 

lokasi mempengaruhi kepuasan konsumen dalam menggunakan produk 

(barang atau jasa). Produk yang dimaksudkan berupa jasa internet pada di 

warnet Dotnet Semarang, dapat dilihat dalam bagan berikut : 
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

2.7 Hipotesis 

Hipotesis adalah sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui cara yang 

terkumpul (Suharsimi, 2002:67). Jadi, hipotesis adalah kebenaran yang 

sifatnya sementara dan masih harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan 

pemaparan perumusan data yang ada. Berdasarkan kerangka berpikir diatas, 

maka dapat ditarik rumusan atau dugaan sementara yang diambil sebagai 

hipotesis sebagai berikut : 

Ha : Ada pengaruh pelayanan, fasilitas, dan lokasi terhadap kepuasan 

konsumen dalam menggunakan jasa warnet Dotnet Semarang. 

 

Pelayanan (X1) 
1. Bukti Langsung 
2. Keandalan 
3. Daya Tanggap 
4. Jaminan 
5. Empati  

Fasilitas (X2) 
1. Tempat Parkir 
2. Toilet  
3. Musholla 

Lokasi (X3) 
1. Sentralis 
2. Aksesibilitas  

Kepuasan Konsumen (Y)  
1. Kesesuaian Harapan 
2. Kesesuaian Manfaat 
3. Kemudahan dalam  

Memperoleh  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian. Apabila 

seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, 

maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya 

juga disebut studi populasi atau studi sensus (Suharsimi, 2002: 108).  

Untuk menjaga objektivitas penelitian, populasi dalam penelitian ini 

adalah user dari warnet Dotnet. 

 

3.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Dinamakan sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil 

penelitian sampel (Suharsimi, 2002: 109). 

Teknik yang digunakan adalah Stratified Proporsional Random 

Sampling. Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika 

jumlah subjeknya besar maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% 

atau lebih (Suharsimi, 2002: 112). 

Sampel dalam penelitian ini adalah perwakilan dari pengguna atau 

user warnet Dotnet. Besarnya ukuran sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian dari suatu populasi dapat digunakan rumus pendekatan slovin 

(Umar, 2002: 146) sebagai berikut: 
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n=NNe2.1   

Keterangan : 

n : Ukuran Sampel 

N : Ukuran Populasi 

e : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih ditolerir atau diloginkan, yakni 10% . 

Persen kelonggaran ketidaktelitian sampel ditetapkan 10% dengan 

maksud untuk membatasi jumlah sampel yang terlalu banyak. Dasar 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah, jika jumlah subjeknya 

lebih besar dari 100 maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau 

lebih, tergantung setidak-tidaknya:  

1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana. 

2. Luas atau sempitnya wilayah pengamatan dari subjek 

3. Besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh peneliti. 

Secara keseluruhan jumlah populasi pada waktu penelitian sebanyak 

130 user. Responden dalam penelitian ini hanya user warnet secara umum 

oleh karena itu penelitian ini menjadi penelitian populasi yaitu sebanyak 96 

user yang pada gilirannya dibulatkan menjadi 100 orang responden dari 

penambahan jumlah yang masuk pada masa penelitian. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 
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3.3.1. Metode Kuesioner atau Angket 

Metode kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahui (Suharsimi, 2002: 

140). 

 Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

tertutup atau close form quesioner. Angket disusun dengan menyediakan 

pilihan jawaban tertutup, artinya alternatif jawaban sudah disediakan dan 

responden tinggal memilih salah satu butir dari yang telah disediakan. 

3.3.2. Metode Observasi 

Observasi disebut juga dengan pengamatan yang meliputi kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indera (Suharsimi, 2002:145).  

 

3.4. Operasional Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala-gejala yang menunjukan variasi baik dalam 

jenis maupun tingkatannya (Suharsimi, 2002: 104). Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel penelitian adalah: 

3.4.1. Variabel Bebas (X) 

X1  Fasilitas, berkaitan dengan kemampuan perusahaan di dalam 

memberikan peralatan penunjang kepada konsumen dalam hal ini 

adalah user. 
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X2 Pelayanan, berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam 

memberikan rasa nyaman kepada konsumen sehingga mereka nyaman 

selama di dalam warnet. 

X3 Lokasi, berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam memberikan 

tempat parkir dan tempat yang mudah di jangkau dengan sarana 

umum. 

3.4.2. Variabel Terikat (Y) 

Kepuasan Pelanggan merupakan tingkat perasaan di mana seseorang 

menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk atau jasa yang diterima 

dan yang diharapkan. 

Indikator: 

1. Kesesuaian harapan 

2. Kemudahan dalam memperoleh 

3. Kesediaan untuk merekomendasikan. 

 

3.5. Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

dan kesahihan suatu instrumen (Suharsimi, 2002: 144). Instrumen yang 

valid atau tepat berarti alat yang digunakan untuk mendapatkan data itu 

valid, dimana instrumen itu dapat digunakan untuk pengukuran apa yang 

ingin diukur. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur itu mengukur suatu data agar tidak menyimpang 

dari gambaran variabel yang dimaksudkan agar tercapai kevalidannya. 
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Instrumen yang telah teruji kevalidannya tidak berarti hasil 

penelitian yang diperoleh valid, karena masih dipengaruhi oleh kondisi 

objek yang diteliti. Cara yang dipakai dalam menguji apakah terdapat 

kesesuaian antara bagian instrumen secara keseluruhan. 

Untuk mengetahui tingkat kevalidan instrumen penelitian ini 

digunakan uji validitas dengan menggunakan program SPSS. Nugroho 

(2005:71-72) menjelaskan bahwa output SPSS untuk uji validitas cukup 

banyak, namun yang perlu diinterprestasikan pada uji validitas terletak pada 

tabel item-total statitstics. Nilai validitas masing-masing butir pertanyaan 

dapat dilihat pada nilai corrected item-total correlation masing-masing butir 

pertanyaan. Butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai r-hitung yang 

merupakan nilai dari corrected item-total correlation > dari r-tabel.  

Jumlah responden dalam uji coba validitas ini sebanyak 30 orang 

sehingga r-tabel dalam uji coba validitas ini adalah 0,361. Nilai r-hitung 

untuk masing-masing butir pertanyaan dalam uji coba validitas ini dapat 

dilihat pada corrected item-total correlation sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 Uji Validitas Data 

Butir 
pertanyaan 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Butir 
pertanyaan 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

A01 ,605 B11 ,653 
A02 ,681 C12 ,606 
A03 ,537 C13 ,751 
A04 ,244 C14 ,764 
A05 ,643 D15 ,506 
A06 ,662 D16 ,655 
B07 ,550 D17 ,653 
B08 ,528 D18 ,670 
B09 ,684 D19 ,784 
B10 ,492 D20 ,699 

 

Dari tabel diatas diperoleh hasil analisis yang menunjukkan bahwa 

ada satu butir pertanyaan dalam penelitian ini yang tidak dapat digunakan, 

karena nilai r hitungnya lebih kecil dari r tabel yaitu pada item A04, dimana 

nilai r hitung 0,244 < 0,361 ( r hitung < r tabel ). Sementara hasil analisis 

item lainnya menunjukkan bahwa nilai r hitung lebih besar dari r tabel, 

sehingga butir pertannyaan dapat digunakan dalam penelitian ini, karena 

item pertanyaan A04 tidak dapat digunakan maka peneliti mencoretnya dari 

butir instrument. 

3.5.2. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu instrumen cukup baik sehingga mampu 

mengungkapkan data yang bisa dipercaya (Suharsimi,2002: 171). 
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 Reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabilitas 

internal. Reliabilitas internal ini diperoleh dengan cara menganalisis data 

dari satu kali hasil pengetesan. Untuk mengetahui reliabilitas ini digunakan 

uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS. Menurut Nugroho 

(2005:73-74) untuk melihat hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 

reliability statitstic. Dengan melihat nilai cronbachs alpha. Apabila nilai 

cronbachs alpha > 0,60 maka pertanyaan adalah reliabel. Cronbach’s alpha 

variabel pelayanan sebesar 0.804 > 0.60 maka pertanyaan reliabel. 

Cronbach’s alpha variabel fasilitas sebesar 0.800 > 0.60 maka pertanyaan 

reliabel. Cronbach’s alpha variabel lokasi sebesar 0.842 > 0.60 maka 

pertanyaan reliabel. Cronbach’s alpha variabel kepuasan pelanggan sebesar 

0.870 > 0.60 maka pertanyaan reliabel.  

 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Teknik Analisis Deskriptif Presentase 

Sesuai dengan tujuan analisis deskriptif yaitu untuk mengetahui 

tentang fasilitas, pelayanan, dan lokasi terhadap kepuasan konsumen di 

Warnet Dotnet Gajahmungkur Semarang. Dalam deskripsi ini terdapat lima 

kriteria penilaian jawaban responden terhadap item pertanyaan dalam 

instrument, dalam item pertanyaan tersebut dibagi lima criteria yaitu sangat 

tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.  
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3.6.2. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda 

Jika suatu variabel dependen bergantung pada lebih dari satu 

variabel independen, hubungan antara kedua variabel disebut analisis regresi 

linier berganda (Linear multiple regression). 

Metode analisis data ini digunakan untuk mengetahui apakah 

fasilitas, pelayanan, dan lokasi mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa Warnet Dotnet 

Gajahmungkur Semarang. 

Dalam penelitian ini terdiri dari enam variabel, lima variabel bebas 

dan satu variabel terikat, maka diperoleh rumus: 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + € 

Keterangan: 

Y : Variabel Kepuasan Konsumen 

a : Konstanta 

b1 : Koefisien Regresi Fasilitas 

b2 : Koefisien Regresi Pelayanan 

b3 : Koefisien Regresi Lokasi 

X1 : Variabel Fasilitas 

X2 : Variabel Pelayanan 

X3 : Variabel Lokasi 

Ε :  Variabel gangguan  (Sugiyono, 2005: 250) 

 Untuk menentukan persamaan garis regresi linier berganda 

digunakan aplikasi komputer SPSS. 



39 

 

3.6.3. Uji Hipotesis 

3.6.3.1. Uji Parsial ( Uji T ) 

Uji t dipakai untuk melihat signifikansi dari pengaruh independent 

secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel 

lain bersifat konstan. Uji ini dilakukan dengan memperbandingkan thitung 

dengan ttabel (Sulaiman, 2004: 87) 

Untuk mengetahui pengaruh fasilitas, pelayanan, dan lokasi terhadap 

kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa Warnet Dotnet secara parsial 

digunakan uji t dengan bantuan program SPSS. Hasil uji ini pada output 

SPSS dapat dilihat pada tabel coefficients. Nilai dari uji t-test dapat dilihat 

dari p-value (pada kolom sig.) pada masing-masing variabel independent, 

jika p-value lebih kecil dari level of significant yang ditentukan, atau t-

hitung (pada kolom t) lebih besar dari t-tabel artinya signifikan . 

3.6.3.2. Uji Simultan ( Uji F ) 

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel 

independent secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel (Sulaiman, 

2004: 86).  

Untuk mengetahui pengaruh fasilitas, pelayanan, dan lokasi tehadap 

kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa Warnet Dotnet secara 

bersama-sama digunakan uji F dengan bantuan program SPSS. 

Hasil F-test ini pada output SPSS dapat dilihat pada tabel ANOVA. 

Hasil F-test menunjukkan variabel independent secara bersama-sama 
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berpengaruh terhadap variabel dependen jika p-value (pada kolom 

signifikan) lebih kecil dari level of significant yang ditentukan, atau F-

hitung (pada kolom F) lebih besar dari F tabel.  

3.6.3.3. Koefisien Determinasi ( Uji R2 ) 

Nilai R2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1 ). 

Semakin besar R2 (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi 

tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel independent secara 

keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen (Sulaiman, 2004: 

86). 

Koefisien determinasi digunakan untuk menentukan besarnya 

pengaruh fasilitas, pelayanan, dan lokasi tehadap kepuasan konsumen dalam 

menggunakan jasa Warnet Dotnet Semarang 

3.6.4. Uji Asumsi Klasik 

3.6.4.1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolineritas diperlukan untuk  mengetahui ada tidaknya 

varibel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independent 

lain dalam satu model. Deteksi multikolineritas pada suatu model dapat 

dilihat dari nilai variance inflation factor (VIF) dan nilai tolerance. Jika 

nilai variance inflation factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance 

tidak kurang dari 0,1 maka dapat dikatakan terbebas dari multikolineritas. 

3.6.4.2. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterodastisitas dimaksudkan untuk mendeteksi gangguan yang 

diakibatkan oleh faktor-faktor dalam model tidak memiliki varian yang 
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sama, jika varian berbeda disebut homokedastisitas. Model regresi yang 

baik jika tidak terjadi heterodastisitas. Untuk mengetahui terjadi atau 

tidaknya heterodastisitas digunakan uji statistik menggunakan program 

SPSS dengan analisis regresi absolute residual. 

3.6.4.3. Uji Normalitas 

Uji normalitas dapat diketahui dari beberapa cara yang akan 

menghasilkan kesimpulan yang hamper sama. Uji asumsi normalitas dapat 

dideteksi dari plot sebaran data maupun uji statistik dengan bantuan 

program SPSS. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diperoleh dari penelitian yang dilaksanakan di  

Warnet Dotnet Gajahmungkur Semarang. 

4.1.1. Analisis Deskriptif 

Sesuai dengan tujuan analisis deskriptif yaitu untuk mengetahui 

tentang   fasilitas, pelayanan, dan lokasi terhadap kepuasan konsumen di 

Warnet Dotnet Gajahmungkur Sampangan. Dalam pendeskripsian ini 

terdapat lima kriteria penilaian jawaban responden terhadap item pertanyaan 

dalam instrument. Dimana untuk jawaban terhadap item pertanyaan tersebut  

terbagi dalam lima kriteria yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan 

sangat rendah..  Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan satu persatu 

dari variabel yang ada. 

4.1.1.1. Fasilitas 

Variabel fasilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menyediakan segala yang dibutuhkan konsumen untuk menggunakan jasa 

perusahaan. Hasil penelitian variabel fasilitas dengan menggunakan lima 

pertanyaan terangkum dalam tabel sebagai berikut :  
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Tabel 4.1 Analisis Deskriptif Variabel Fasilitas 

No Keterangan 
Fasilitas 

F % 

1 Sangat Tinggi 18 18.00 

2 Tinggi  39 39.00 

3 Sedang 30 30.00 

4 Rendah  13 13.00 

5 Sangat rendah 0 0.00 

  Jumlah 100 100 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui jawaban responden 

yang menyatakan fasilitas yang ada di Warnet Dotnet termasuk kriteria 

tinggi sebanyak 39 atau 39,00% responden, dan tidak ada  (0,00%) yang 

menyatakan fasilitasnya sangat rendah. 

4.1.1.2. Pelayanan 

Variabel pelayanan merupakan perusahaan dalam memberikan 

memberikan pelayanan kepada konsumen. Hasil penelitian variabel 

pelayanan dengan menggunakan enam pertanyaan terangkum dalam tabel 

sebagai berikut :  
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Tabel 4.2 Analisis Deskriptif Variabel Pelayanan 

No Keterangan 
Pelayanan 

F % 

1 Sangat Tinggi 27 27.00 

2 Tinggi  54 54.00 

3 Sedang 17 17.00 

4 Rendah  2 2.00 

5 Sangat rendah 0 0.00 

  Jumlah 100 100 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui jawaban responden 

yang menyatakan pelayanan yang diberikan  Warnet Dotnet termasuk 

kriteria tinggi sebanyak 54 atau 54,00% responden, dan tidak ada  (0,00%) 

yang menyatakan fasilitasnya sangat rendah. 

4.1.1.3. Lokasi  

Variabel lokasi merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memberikan kemudahan untuk menjangkau. Hasil penelitian variabel 

fasilitas dengan menggunakan tiga pertanyaan terangkum dalam tabel 

sebagai berikut :  
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Tabel 4.3 Analisis Deskriptif Variabel Lokasi 

No Keterangan 
Lokasi  

F % 

1 Sangat Tinggi 43 43.00 

2 Tinggi  44 44.00 

3 Sedang 12 12.00 

4 Rendah  1 1.00 

5 Sangat rendah 0 0.00 

  Jumlah 100 100 

 
Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui jawaban responden 

yang menyatakan pelayanan yang diberikan  Warnet Dotnet termasuk 

kriteria tinggi sebanyak 44 atau 44,00% responden, dan tidak ada  (0,00%) 

yang menyatakan fasilitasnya sangat rendah. 

 

4.1.1.4. Kepuasan Pelanggan 

Variabel kepuasan konsumen  yang terdiri dari indikator kesesuaian 

harapan, kemudahan dalam memperoleh dan kesediaan untuk 

merekomendasikan kepada masyarakat. Hasil penelitian variabel kepuasan 

konsumen dengan menggunakan enam pertanyaan terangkum dalam tabel 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 Analisis Deskriptif Variabel Kepuasan Konsumen 

No Keterangan 
Kepuasan Konsumen 

F % 

1 Sangat Tinggi 33 33.00 

2 Tinggi  45 45.00 

3 Sedang 20 20.00 

4 Rendah  2 2.00 

5 Sangat rendah 0 0.00 

  Jumlah 100 100 

 
Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh gambaran bahwa 33 

(33,00%) responden yang menyatakan kepuasan yang diperolehnya di   

Warnet Dotnet termasuk kriteria tinggi sebanyak 45 atau 45,00% responden, 

dan tidak ada  (0,00%) yang menyatakan fasilitasnya sangat rendah. 

 

4.1.2. Uji Hipotesis 

4.1.2.1. Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

tiap-tiap variabel bebas saling berhubungan secara linier. Jika terjadi 

hubungan linier maka salah satu variabel memiliki gejala multikolinier. 

Dari hasil pengujian SPSS diperoleh nilai korelasi antar variabel X1, X2, 

dan X3,   di peroleh sebagai  berikut : 
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Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas  

Coefficients(a) 

Model   

Collinearity Statistics 

B Std. Error 
1 Pelayanan .462 2.164 

Fasilitas .431 2.320 
Lokasi .501 1.997 

a  Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

Sumber : Data Primer diolah, 2009. 

Pengujian adanya multikolinier ini dapat dilakukan dengan 

melihat nilai VIF pada masing – masing variabel bebasnya. Jika nilai 

VIFnya lebih kecil dari 4 maka tidak ada kecenderungan terjadi gejala 

multikolinier. Hasil analisis uji multikolinieritas diperoleh untuk hasil 

VIF   X1 = 2,164, X2= 2,320, dan X3 =1,997. Dari hasil pengujian 

diperoleh bahwa keseluruhan variabel bebas  diperoleh hasil  nilai VIF 

untuk variabel X1, X2, dan X3 semuanya kurang dari 4, dengan 

demikian dapat disimpulkan diantara variabel bebas tersebut tidak ada 

kecenderungan adanya multikolinier dalam regresi. 

b) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara yang digunakan untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat 

grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPPED) dengan 

residual (SRESID). Dimana sumbu Y adalah yang telah diprediksi, dan 
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sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya). Dasar 

pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 

1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, menyebar, menyempit) 

maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Gambar 4.1 Scatter Plot 

 
Sumber : Data Primer diolah, 2009 

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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c) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dapat diketahui dari beberapa cara yang akan 

menghasilkan kesimpulan yang hampir sama. Uji asumsi normalitas 

dapat dideteksi dari plot sebaran data maupun uji statistik.  Demikian 

juga uji normalitas dapat dideteksi dengan uji Kolmogorov-Smirnov Z. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil uji normalitas data dengan 

menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov Z sebagai berikut :  

Tabel 4.6. Uji Normalitas Data  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Pelayanan Fasilitas Lokasi 
Kepuasan 
Pelanggan 

N 100 100 100 100
Normal 

Parameters(a,
b) 

Mean 
23.3400 18.0400 16.3300 19.8900

  Std. Deviation
3.80117 3.69799 2.46206 3.06790

Most Extreme 
Differences 

Absolute .102 .082 .123 .114

  Positive .101 .073 .123 .114
  Negative -.102 -.082 -.121 -.095

Kolmogorov-Smirnov Z 
1.022 .820 1.233 1.141

Asymp. Sig. (2-tailed) 
.247 .513 .096 .148

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

Sumber : Data Primer diolah, 2009. 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas data diperoleh  nilai z sebesar 

0,685 dengan signifikansi 0,736, karena nilai signifikansi lebih dari 

0,05 maka data berdistribusi normal dan dilanjutkan uji hipotesis 

dengan multiple regression. 
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4.1.2.2. Analisis Regresi Berganda 

a) Persamaan Regresi Berganda 

Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier berganda yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan 

program komputer SPSS for Windows versi 12. 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Berganda menggunakan SPSS 

Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta Zero-order Partial 
1 (Constant) 3.153 1.273   2.476 .015

Pelayanan .267 .069 .331 3.901 .000
Fasilitas .273 .073 .329 3.741 .000
Lokasi .341 .102 .274 3.36 .001

a  Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

Sumber : Data Primer diolah, 2009. 

Berdasarkan tabel diatas dapat disusun persamaan regresi 

berganda sebagai berikut:  

Y = 3,153 + 0,267 X1 + 0,273 X2 + 0,341 X3  

Dimana :  

Y = Variabel terikat Kepuasan Konsumen 

X1 = Variabel bebas ( Pelayanan ) 

X2 = Variabel bebas ( Fasilitas ) 

X3 = Variabel bebas ( Lokasi ) 

1. Nilai Konstan ( a ) sebesar 3,153 

2. Koefisien regresi X1 (pelayanan) dari perhitungan linier 

berganda didapat nilai coefficients (b1) = 0,267.  Hal ini berarti 

setiap ada peningkatan reliability (X1 ) sebesar 0,267 maka 
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kepuasan konsumen (Y)   juga akan meningkat sebesar 0,267 

dengan anggapan variabel fasilitas (X2), variabel lokasi (X3), 

adalah konstan. 

3. Koefisien regresi X2 (fasilitas) dari perhitungan linier berganda 

didapat nilai coefficients (b2) = 0,273.  Hal ini berarti setiap ada 

peningkatan reliability (X2) sebesar 0,273 maka kepuasan 

konsumen (Y) juga akan meningkat sebesar 0,273 dengan 

anggapan variabel pelayanan (X1), variabel lokasi (X3), adalah 

konstan. 

4. Koefisien regresi X3 (lokasi) dari perhitungan linier berganda 

didapat nilai coefficients (b3) = 0,341.  Hal ini berarti setiap ada 

peningkatan reliability (X3) sebesar 0,341 maka kepuasan 

konsumen (Y) juga akan meningkat sebesar 0,341 dengan 

anggapan variabel pelayanan (X1), variabel fasilitas (X2), adalah 

konstan. 

b) Uji hipotesis secara parsial ( Uji T) 

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independennya 

(fasilitas, pelayanan, dan lokasi) terhadap variabel dependennya 

(kepuasan konsumen) yang dilakukan dengan uji T. Adapun hasil dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 Uji T  

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta Zero-order Partial 
1 (Constant) 3.153 1.273   2.476 .015

Pelayanan .267 .069 .331 3.901 .000
Fasilitas .273 .073 .329 3.741 .000
Lokasi .341 .102 .274 3.356 .001

a  Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

Sumber : Data Primer diolah, 2009. 
 

Tabel di atas menunjukkan uji T pada kolom pelayanan  

menghasilkan t-hitung 3,901 dengan tingkat signifikasi 0,000 jauh lebih 

kecil dari level significance yang digunakan yakni sebesar 0,05 (5%) 

sehingga secara parsial yang menyatakan ada pengaruh variabel 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen menggunakan jasa dapat 

diterima. Uji t pada kolom fasilitas  menghasilkan t-hitung 3,741 

dengan tingkat signifikasi 0,000 jauh lebih kecil dari level significance 

yang digunakan yakni sebesar 0,05 (5%) sehingga secara parsial yang 

menyatakan ada pengaruh fasilitas terhadap kepuasan konsumen 

menggunakan jasa dapat diterima. Uji t pada kolom lokasi 

menghasilkan t-hitung 3,356 dengan tingkat signifikasi 0,001 jauh lebih 

kecil dari level significance yang digunakan yakni sebesar 0,05 (5%) 

sehingga secara parsial yang menyatakan ada pengaruh lokasi terhadap 

kepuasan konsumen menggunakan jasa dapat diterima.  

 

 



53 

 

c) Uji hipotesis secara serentak ( Uji F ) 

Untuk menguji pengaruh fasilitas, pelayanan, dan lokasi 

terhadap kepuasan konsumen secara simultan dilakukan dengan uji F. 

Adapun hasil dari uji F dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4.9 Uji F 

ANOVA(b) 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 633.536 3 211.179 67.973 .000(a)

Residual 298.254 96 3.107    
Total 931.790 99      
a  Predictors: (Constant), Lokasi, Pelayanan, Fasilitas 

b  Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

Sumber : Data Primer diolah, 2009. 

 

Tabel diatas menunjukkan uji F 67,973 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 jauh lebih kecil dari level significance yang 

digunakan yakni sebesar 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen, sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh 

fasilitas, pelayanan, dan lokasi secara simultan terhadap kepuasan 

konsumen dapat diterima.  

d) Koefisien Determinasi (R2) 

Tingkat keeratan hubungan dan variasi antar variabel, dapat 

diketahui dengan menggunakan uji goodness of fit. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dalam 

model regresi dapat menjelaskan variasi data variabel dependen. 
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Tabel 4.10 Koefisien Determinasi  

Model Summary(b) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

  
R Square 
Change F Change df1 df2 

1 .825(a) .680 .670 1.76262
a  Predictors: (Constant), Lokasi, Pelayanan, Fasilitas 

b  Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

Sumber : Data Primer diolah, 2009. 

Berdasarkan tabel diatas nilai Adjusted R Square menunjukkan 

angka 0,670. Hal ini berarti bahwa variabel independen dalam penelitian 

ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 67,0% sedangkan 33,0 % 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam  penelitian 

ini. 

 

4.2. PEMBAHASAN 

4.2.1 Pengaruh pelayanan terhadap kepuasan konsumen dalam 

menggunakan jasa Warnet Dotnet Gajahmungkur Semarang 

Perusahaan yang dapat meningkatkan  pelayanan secara kontinue 

dan konsisten, maka perusahaan tersebut akan selalu berusaha 

meningkatkan kinerjanya dan akan menyampaikan jasanya secara akurat 

dan andal kepada konsumen. Kinerja  yang sesuai dengan keinginan 

konsumen tentunya harapan-harapan dari konsumen akan dapat terpenuhi, 

karena pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, maka 

perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya agar sesuai dengan harapan 

pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua 
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pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang selalu simpatik, dan  akurasi yang 

tinggi. 

4.2.2 Pengaruh Fasilitas terhadap kepuasan konsumen menggunakan 

jasa Warnet Dotnet Gajahmungkur Semarang 

Berdasarkan uji hipotesis dapat diketahui bahwa fasilitas 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa Warnet 

Dotnet Gajahmungkur Semarang, karena probabilitas thitung lebih kecil dari 

nilai signifikansi 0,05. Berdasarkan analisis deskripsi bahwa fasilitas yang 

ada di Warnet Dotnet Gajahmungkur Semarang  termasuk dalam kategori  

tinggi. Hasil ini memberikan gambaran bahwa pihak perusahaan telah 

memberikan fasilitas sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. 

Kepuasan konsumen dapat diperoleh dengan selalu meningkatkan 

dimensi fasilitas. Konsumen yang memperoleh kepuasan  pada saat 

menggunakan jasa yang diberikan oleh pihak warnet,  maka konsumen 

tersebut merasakan bahwa fasilitas yang didapatkan telah sesuai dengan 

harapan.  

4.2.3 Pengaruh lokasi terhadap kepuasan konsumen menggunakan jasa 

Warnet Dotnet Semarang  

Berdasarkan uji hipotesis dapat diketahui bahwa lokasi 

berpengaruh positif  terhadap kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa 

Warnet Dotnet Semarang, karena probabilitas thitung lebih kecil dari nilai 

signifikansi 0,05. Berdasarkan analisis deskripsi bahwa lokasi Warnet 

Dotnet Gajahmungkur Semarang  termasuk dalam kategori tinggi.  
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Hasil ini memberikan gambaran bahwa lokasi dari warnet dotnet 

termasuk mudah dijangkau oleh konsumen karena letaknya yang di pinggir 

jalan raya dan dekat dengan fasilitas umum, sehingga konsumen dapat 

dengan mudah untuk mencapainya. 

4.2.4 Pengaruh  Pelayanan, Fasilitas, dan Lokasi Terhadap Kepuasan 

Konsumen menggunakan Jasa Warnet Dotnet Gajahmungkur 

Semarang 

Berdasarkan uji hipotesis dapat diketahui bahwa ada pengaruh 

antara Pelayanan, Fasilitas, dan Lokasi terhadap kepuasan konsumen dalam 

menggunakan jasa Warnet Dotnet Gajahmungkur Semarang,  karena 

probabilitas fhitung lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Hasil ini 

memberikan gambaran bahwa dengan meningkatkan dimensi fasilitas, 

pelayanan, dan lokasi akan dapat meningkatkan pula kepuasan konsumen. 

Pemberian pelayanan sesuai, kecepatan pelayanan, pemberian pelayanan 

secara sopan dan adanya fasilitas yang diberikan oleh warnet  maka 

kepuasan konsumen akan dapat diperoleh. 

Perusahan yang dapat meningkatkan semua aspek dimensi fasilitas, 

pelayanan, dan lokasi secara konstinu dan konsisten, maka perusahaan 

tersebut akan selalu berusaha meningkatkan kepuasan konsumen. 

Peningkatan kualitas pelayanan kepada para konsumen tentunya kepuasan 

konsumen dapat diperoleh. Kepuasan konsumen merupakan  salah satu 

tujuan perusahaan yang akan menjadikan perusahaan  dapat 

mempertahankan kontinuitasnya. Konsumen yang memperoleh kepuasan  
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pada saat menggunakan jasa yang diberikan oleh pihak warnet,  maka 

konsumen tersebut merasakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh warnet 

sesuai dengan akan yang telah diharapkan konsumen.   
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Analisis Regresi antara X1, X2 dan X3 terhadap Y 
 

 Descriptive Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 
Kepuasan Pelanggan 19.8900 3.06790 100

Pelayanan 23.3400 3.80117 100
Fasilitas 18.0400 3.69799 100
Lokasi 16.3300 2.46206 100

 
 Correlations 

 

    
Kepuasan 
Pelanggan Pelayanan Fasilitas Lokasi 

Pearson Correlation Kepuasan Pelanggan 1.000 .734 .742 .703
Pelayanan .734 1.000 .697 .634
Fasilitas .742 .697 1.000 .665
Lokasi .703 .634 .665 1.000

Sig. (1-tailed) Kepuasan Pelanggan . .000 .000 .000
Pelayanan .000 . .000 .000
Fasilitas .000 .000 . .000
Lokasi .000 .000 .000 .

N Kepuasan Pelanggan 100 100 100 100
Pelayanan 100 100 100 100
Fasilitas 100 100 100 100
Lokasi 100 100 100 100

 
 Variables Entered/Removed(b) 

 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 Lokasi, Pelayanan, 
Fasilitas(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

 
 Model Summary(b) 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

  
R Square 
Change F Change df1 df2 

1 .825(a) .680 .670 1.76262
a  Predictors: (Constant), Lokasi, Pelayanan, Fasilitas 

b  Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 
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ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 633.536 3 211.179 67.973 .000(a)

Residual 298.254 96 3.107    
Total 931.790 99     

a  Predictors: (Constant), Lokasi, Pelayanan, Fasilitas 
b  Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

 
 

 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta Zero-order Partial 
1 (Constant) 3.153 1.273  2.476 .015

Pelayanan .267 .069 .331 3.901 .000
Fasilitas .273 .073 .329 3.741 .000
Lokasi .341 .102 .274 3.356 .001

a  Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 
 

 Coefficients(a) 
 

Model   
Correlations Collinearity Statistics 

Part Tolerance VIF B Std. Error 
1 Pelayanan .734 .370 .225 .462 2.164 

Fasilitas .742 .357 .216 .431 2.320 
Lokasi .703 .324 .194 .501 1.997 

a  Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 
 

 Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 13.0435 24.8229 19.8900 2.52969 100

Std. Predicted Value -2.706 1.950 .000 1.000 100
Standard Error of 
Predicted Value .185 .580 .339 .097 100

Adjusted Predicted Value 12.9383 24.9184 19.8913 2.53605 100
Residual -5.44287 4.49554 .00000 1.73570 100

Std. Residual -3.088 2.550 .000 .985 100
Stud. Residual -3.202 2.640 .000 1.007 100

Deleted Residual -5.85205 4.81668 -.00130 1.81693 100
Stud. Deleted Residual -3.370 2.727 -.002 1.020 100

Mahal. Distance .102 9.718 2.970 2.233 100
Cook's Distance .000 .193 .012 .026 100

Centered Leverage Value .001 .098 .030 .023 100
a  Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 
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Charts 
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UJI ASUMSI KLASIK 
1. Uji Normalitas 

 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  Pelayanan Fasilitas Lokasi 
Kepuasan 
Pelanggan 

N 100 100 100 100

Normal Parameters(a,b) 
Mean 23.3400 18.0400 16.3300 19.8900
Std. 

Deviation 3.80117 3.69799 2.46206 3.06790

Most Extreme 
Differences 

Absolute .102 .082 .123 .114
Positive .101 .073 .123 .114
Negative -.102 -.082 -.121 -.095

Kolmogorov-Smirnov Z 
1.022 .820 1.233 1.141

Asymp. Sig. (2-tailed) 
.247 .513 .096 .148

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 
 

Regression Standardized Predicted Value
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2. Uji Multikolinieritas 
 

 Coefficients(a) 
 

Model   
Collinearity Statistics 

B Std. Error 
1 Pelayanan .462 2.164 

Fasilitas .431 2.320 
Lokasi .501 1.997 

a  Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 
 
 

3. Uji Hekteroskedastisitas 
 

 

Regression Standardized 
Predicted Value

210-1-2-3

Regression Studentized
Residual
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Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pelayanan 

 

 Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 30 100.0

Excluded(
a) 0 .0

Total 30 100.0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 Reliability Statistics 

 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.795 .804 6

 
 Item-Total Statistics 

 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
A1 21.2333 5.013 .605 .480 .752 
A2 21.4667 4.809 .681 .529 .734 
A3 21.3333 5.195 .537 .375 .767 
A4 21.8000 5.614 .244 .247 .839 
A5 21.4000 4.455 .643 .571 .740 
A6 21.4333 4.806 .662 .675 .738 

 
Uji Validitas dan Reliabilita Variabel Fasilitas 

 

 Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 30 100.0

Excluded(
a) 0 .0

Total 30 100.0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.783 .800 5

 
 Item-Total Statistics 

 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
B7 14.8667 7.292 .550 .394 .747 
B8 14.6667 8.092 .528 .319 .764 
B9 15.1333 5.706 .684 .520 .696 
B10 15.7333 6.133 .492 .270 .783 
B11 15.0667 6.685 .653 .530 .713 

 
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Lokasi 

 

 Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 30 100.0

Excluded(
a) 0 .0

Total 30 100.0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 Reliability Statistics 

 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.839 .842 3

 
 Item Statistics 

 
  Mean Std. Deviation N 

C12 4.4333 .56832 30
C13 4.5667 .50401 30
C14 4.5000 .57235 30
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Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
C12 9.0667 1.030 .606 .368 .871 
C13 8.9333 1.030 .751 .620 .737 
C14 9.0000 .897 .764 .636 .713 

 
 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepuasan Pelanggan 
 

 Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 30 100.0

Excluded(
a) 0 .0

Total 30 100.0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 Reliability Statistics 

 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.853 .870 6

 
 Item-Total Statistics 

 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
D15 21.4667 5.016 .506 .329 .872 
D16 21.2000 5.338 .655 .539 .826 
D17 21.1333 5.430 .653 .503 .827 
D18 21.0667 5.513 .670 .796 .825 
D19 21.0000 5.448 .784 .848 .809 
D20 20.9667 5.344 .699 .597 .818 

 
 

 


