
Pengaruh Kualitas Layanan Dan Harga Terhadap Kepuasan 
Konsumen Pada Pt. Federal International Finance (FIF Group) Di 

Banyuwangi 

 

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.11 No.33 Desember 2014 Page 49 
 

 PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN HARGA TERHADAP 

KEPUASAN KONSUMEN PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL 

FINANCE (FIF GROUP) DI BANYUWANGI 

 

Tutut Hariyadi1 

tututhariyadibwi@yahoo.coi.id 

 

ABSTRACT 

 The Company is engaged in financing activities by rendering 

funds or capital goods by not directly withdrawing from the public, 

which specifically undertakes activities such as leasing companies, 

venture capital companies, trading companies of Securities, credit card 

companies and companies. 

 The purpose of this study to determine the effect of service 

quality and price on customer satisfaction. The sample in this research 

is 50 people who apply for financing and also service user in PT. 

Federal International Finance (FIFGROUP) in Banyuwangi. Data 

collection is done by using questionnaire. 

 This research uses multiple linear regression analysis 

method, hypothesis test, and classic aesthetic test. The result of 

multiple linear regression analysis is Ŷ = 1,150 + 0,258 X1 + 0,458 X2 

The independent variable which most influential to dependent variable 

is service quality. The coefficient of determination (Adjusted R2) 

obtained is 0.343 or 34.3%. Results of analysis. As for the total test 

results in terms of quality. Federal International Finance (FIFGROUP) 

in Banyuwangi. 
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ABSTRAK 

Perusahaan pembiayaan adalah suatu usaha yang berbentuk 

badan usaha secara hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan 

dengan meneyediakan dana atau barang modal dengan tidak menarik 

dana secara langsung dari masyarakat, dimana secara khusus 

melakukan kegiatan seperti perusahaan sewa guna usaha (leasing), 
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perusahaan modal ventura, perusahaan perdagangan surat berharga, 

perusahaan kartu kredit dan perusahaan pembiayaan konsumen. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas 

layanan dan harga terhadap kepuasan konsumen. Sampel dalam 

penelitian ini adalah 50 orang yang mengajukan permohonan 

pembiayaan dan juga pengguna jasa di PT. Federal International 

Finance (FIFGROUP) di Banyuwangi. Pengumpulan datanya dilakukan 

dengan menggunakan kuesioner.  

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear 

berganda, uji hipotesis , dan uji asumsi klasik. Hasil analisis regresi 

linear berganda yaitu Ŷ = 1,150 + 0,258 X1 + 0,458 X2 Variabel 

independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen 

adalah Kualitas layanan. Koefisien determinasi (Adjusted R2) yang 

diperoleh sebesar 0,343 atau 34,3% Artinya bahwa proposi variasi 

kepuasan konsumen 34,3% dapat dijelaskan oleh variabel Kualitas 

Layanan dan Harga. Hasil analisis uji F dinyatakan bahwa variabel 

Kualitas Layanan dan Harga secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan untuk hasil uji t dinyatakan  

bahwa variabel Kualitas Layanan dan Harga berpengaruh secara 

parsial terhadap kepuasan konsumen pada PT. Federal International 

Finance (FIFGROUP) di Banyuwangi. 

  

Kata Kunci : Kualitas Layanan, Harga, Kepuasan Konsumen
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PENDAHULUAN 

Perusahaan 

pembiayaan adalah suatu 

usaha yang berbentuk badan 

usaha secara hukum yang 

melakukan kegiatan 

pembiayaan dengan 

menyediakan dana atau 

barang modal dengan tidak 

menarik dana secara 

langsung dari masyarakat, 

dimana secara khusus 

melakukan kegiatan seperti 

perusahaan sewa guna 

usaha (leasing), perusahaan 

modal ventura, perusahaan 

perdagangan surat berharga, 

perusahaan kartu kredit dan 

perusahaan pembiayaan 

konsumen. Peran penting 

yang di perankan dengan 

baik oleh perusahaan-

perusahaan pembiayaan 

telah banyak membantu 

meringankan beban 

masyarakat yang kurang 

mampu dari segi fianansial 

dan secara otomatis telah 

meningkatkan daya beli 

konsumen  baik itu 

perseorangan maupun 

organisasi/badan usaha 

dengan cara memfasilitasi 

pembiayaanya. 

Tingginya permintaan 

akan kendaraan bermotor 

membuat perusahaan 

pembiayaan yang ada di 

Banyuwangi bersaing ketat 

untuk memperoleh 

konsumen. Persaingan antar 

industry jasa khususnya di 

bidang pembiaayan ini 

mengarah pada pemberian 

pelayanan prima untuk 

memberikan kepuasan yang 

optimal pada konsumen 

sehingga secara sepintas 

sulit di bedakan antara 

pelayanan yang di berikan 

lembaga pembiayaan satu 

dengan lembaga pembiayaan 

lainnya. Pada jasa 

pembiayaan (leasing) banyak 

sekali pihak yang di libatkan 

seperti lesse, lessor, 

konsumen, kayawan dan 

sebagainya. Maka dari itu 

PT. Federal International 

finance (FIFGROUP) 

Banyuwangi di tuntut untuk 

dapat memberikan pelayanan 

dan kepuasan yang terbaik 

kepada setiap konsumennya 

supaya tetap merasa puas. 

Kualitas pelayanan dapat di 

ketahui dengan cara 

membandingkan presepsi 

para konsumen atas 

pelayanan yang nyata 

mereka terima dengan 

pelayanan yang 
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sesungguhnya mereka 

harapkan terhadap atribut-

atribut pelayanan suatu 

perusahaan. Layanan yang 

baik dalam sebuah 

perusahaan pembiayaan 

akan menjadi nilai bagi 

konsumen yang nantinya 

akan memberikan kepuasan 

tersendiri pada konsumen 

tersebut.  

Kualitas layanan 

adalah tingkat keunggulan 

yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan 

pelanggan (Tjiptono, 

2004:259) ada dua faktor 

yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan perusahaan yaitu : 

harapan pelanggan 

(expectation) dan kinerja 

perusahaan yang dirasakan 

konsumen (performance). 

Konsumen yang puas 

akan memiliki kepercayaan 

yang tinggi pada perusahaan 

dan tidak akan berpindah 

ketempat lain, bahkan ikut 

mempromosikan tempat 

tersebut kepada saudara 

atau teman, calon konsumen 

lain untuk menggunakan jasa 

pada perusahaan tersebut. 

Kepercayaan adalah 

ekspektasi yang di pegang 

oleh individu bahwa ucapan 

sesorang dapat di andalkan. 

Membangun kepercayaan 

terhadap konsumen bukanlah 

suatu pekerjaan yang  mudah 

dalam kondisi persaingan 

yang semakin tajam. 

Kepercayaan konsumen 

terhadap perusahaan jasa 

dikarenakan perusahaan 

tersebut dikenal dan telah 

memiliki nama yang baik 

dikalangan masyarakat, 

kejujuran para karyawannya 

serta mampu menepati janji, 

adanya bentuk perhatian dan 

motivasi dari pihak 

perusahaan yang dipercaya 

untuk bertindak sesuai 

dengan kepentingan 

konsumen yang 

mempercayai perusahaan. 

Berdasarkan latar 

belakang masalah yang 

terjadi diatas maka dapat di 

ajukan sebuah judul 

penelitian dengan judul 

“PENGARUH KUALITAS 

LAYANAN DAN HARGA 

TERHADAP KEPUASAN 

KONSUMEN PADA PT. 

FEDERAL INTERNATIONAL 

FINANCE (FIFGROUP) DI 

BANYUWANGI”. 
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METODE 

       Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik kuantitatif, yaitu 

dengan menganalisa data 

yang telah diberi score sesuai 

skala pengukuran yang telah 

ditetapkan dengan 

menggunakan rumus statistik. 

Dalam penelitian ini 

sampel yang digunakan 

sebanyak 50 responden.  

Teknik pengambilan sampel 

menggunakan Purposive 

Random sampling dengan 

kriteria : 

1) Usia minimal 17 

tahun,diasumsikan usia 17 

tahun sudah dapat menilai 

kualitas layanan. 

2) Konsumen yang 

mengajukan permohonan 

pembiayaan dan juga 

pengguna jasa PT. 

Federal International 

Finance (FIFGROUP) 

selama tahun 2016. 

 

Metode penyebaran 

kuesioner menggunakan 

Accidental Sampling yaitu 

pengambilan sampel secara 

acak dimana pengambilan 

elemen-elemen yang dijadikan 

sampel adalah konsumen dari 

PT. Federal International 

Finance (FIFGROUP) yang 

mengajukan permohonan  

pembiayaan dan juga 

pengguna jasanya. 

Instrument yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner. Kuesioner 

merupakan teknik 

pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat 

pertanyaan dan pernyataan 

tertulis kepada responden. 

Peneliti menggunakan 

skala pengukuran likert yaitu 

menggambarkan 

keseragaman skor nilai 

(variability of score) sebagai 

akibat pengguna skala yang 

dalam penelitian ini berkisar 

antara 1-5, skor 1 yang 

terendah dan 5 sebagai skor 

yang tertinggi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji 

validitas dapat diketahui dari 

masing-masing variabel yang 

digunakan dalam variabel 

independen dan variabel 

dependen yaitu Kualitas 

Layanan (X1), Harga (X2) dan 

Kepuasan Konsumen (Y) 

mempunyai nilai r hitung > r 

tabel. Hal ini berarti item 

pertanyaan yang digunakan 
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dalam penelitian ini valid dan 

layak digunakan sebagai 

pengumpul data.  

Hasil uji Reabilitas dapat 

disimpulkan bahwa variabel 

bebas yaitu Kualitas Layanan 

(X1), Harga (X2) dan variabel 

terikat yaitu Keputusan 

Pembelian (Y)  yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

reliabel, karena dari hasil 

pengujian diperoleh koefisien 

Cronbach Alpha (α) lebih besar 

dari 0,6. 

Pengujian hipotesis 

dilakukan dan menghasilkan 

beberapa temuan. Pertama, 

untuk variabel independen 

berupa Kualitas layanan (X1), 

Karena nilai t hitung lebih kecil 

(1,633) daripada nilai t tabel 

(2,012) maka H0 diterima, yang 

berarti variabel kualitas 

layanan secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen 

pada PT. Federal International 

Finance (FIFGROUP) di 

Banyuwangi. 

Untuk variabel harga 

(X2), Karena nilai thitung lebih 

besar (3,421) daripada nilai 

ttabel(2,012) maka H0 ditolak, 

yang berarti variabel harga 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan 

variabel harga secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen 

pada PT. Federal International 

Finance (FIFGROUP) di 

Banyuwangi terbukti 

kebenarannya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil 

penelitian analisis data 

pembahasan pada bab 

sebelumnya, maka diperoleh 

kesimpulan bahwa kualitas 

layanan tidak mempengaruhi 

kepuasan pelanggan. Namun, 

hasil penelitian menemukan 

bahwa harga memiliki 

pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen.  
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