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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan harga 
terhadap kepuasan pelanggan pada Pesona Ijen Tour and Travel Banyuwangi. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan pelanggan yang 
pernah atau yang datang ke Pesona Ijen Tour and Travel. Sampel pada penelitian ini 
sebanyak 90 responden dengan menggunakan metode kuesioner dan pengolahan 
data menggunakan analisis validitas, reliabilitas, regresi linier berganda, uji hipotesis, 
dan uji asumsi klasik. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan SPSS v.19.0 
for windows. Hasil analisis menunjukkan bahwa data-data yang digunakan didalam 
penelitian ini valid dan reliable. Dari hasil analisis regresi di dapat persamaan linier Y = 
0,078 + 0,875 X1 + 0,106 X2, uji hipotesis uji F di dapat nilai 264,570 > 3,10 dan uji t 
kualitas pelayanan 17,550 > 1,987, harga 2,119 > 1,987  menunjukkan bahwa ada 
pengaruh signifikan baik simultan maupun parsial antara variable independen yaitu 
kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan Pesona Ijen Tour and 
travel Banyuwangi. Hasil analisis menunjukkan bahwa data-data yang digunakan 
didalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik, yang meliputi: tidak terjadi gejala 
multikolinieritas, tidak terdapat heteroskedastisitas.  

 
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Harga dan Kepuasan Pelanggan 
 
 
 

ABSTRACK 
This study aims to determine the effect of service quality and price to customer 
satisfaction in the charm of Ijen Tour and Travel Banyuwangi. The population used in 
this study is the overall customer who never or who came to Charm Ijen Tour and 
Travel. Samples in this study as many as 90 respondents by using questionnaires and 
data processing using the analytical validity, reliability, multiple linear regression, 
hypothesis testing, and classical assumption.The data in this study using SPSS v.19.0 
for Windows. The analysis showed that the data used in this study is valid and reliable. 
From the results of the regression analysis can be linear equation Y = 0.078 + 0.875 
X1 + 0.106 X2, hypothesis testing on the F test to 264.570 values> 3.10 and t test 
service quality 17.550> 1.987, the price of 2.119> 1.987 indicates that no significant 
effect either simultaneously and partially between the independent variable is the 
quality of service and price to customer satisfaction charm Banyuwangi Ijen Tour and 
travel. The analysis showed that the data used in this study meets the classical 
assumptions, which include: no symptoms multikolinieritas, there are no 
heteroscedasticity. 
 
Keywords: Quality of Service, Price and Customer Satisfaction 

  



Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan 830 

1. PENDAHULUAN 

Dewasa ini persaingan dunia 
bisnis semakin ketat dengan adanya 
teknologi dan informasi sehingga 
konsumen mempunyai informasi yang 
lengkap mengenai alternative pilihan 
produk yang tersedia di pasar. Para 
produsen atau penjual berusaha 
memenuhi kebutuhan dan keinginan 
serta kepuasan secara maksimal 
kepada konsumen. Perusahaan harus 
menempatkan orientasi pada kepuasan 
pelanggan sebagai tujuan utama. Hal 
ini tercermin dari semakin banyaknya 
perusahaan yang menyertakan 
komitmennya terhadap kepuasan 
pelanggan dalam pernyataan misinya, 
iklan, maupun public relations release. 

Kunci utama perusahaan untuk 
memenangkan persaingan adalah 
memberikan nilai dan kepuasan kepada 
pelanggan melalui penyampaian 
produk dan jasa yang berkualitas 
dengan harga yang bersaing. Oleh 
sebab itu konsumen merupakan hal 
yang utama yang harus diperhatikan 
selain produk yang disajikan.  

Kualitas merupakan kondisi 
dinamis yang berhubungan dengan 
produk, jasa, manusia, proses dan 
lingkungan yang memenuhi atau 
melebihi harapan (Tjiptono, 2004). 
kepuasan atau ketidakpuasan 
pelanggan adalah respon pelanggan 
terhadap ketidaksesuaian yang 
dirasakan antara harapan sebelumnya 
dan kinerja aktual produk. Kepuasan 
pelanggan didefinisikan sebagai 
evaluasi pasca konsumsi bahwa suatu 
alternatif yang dipilih setidaknya 
memenuhi atau melebihi harapan 
pelanggan (Tjiptono, 2004:125).  

Apabila sebuah perusahaan 
memberikan produk atau jasanya yang 
berkualitas baik, maka diharapkan 
mampu memenuhi harapan pelanggan 
dan akhirnya mampu memberikan nilai 
yang maksimal serta menciptakan 
kepuasan bagi pelanggan di banding 
kompetitor-kompetitor yang ada. 

Salah Satu bisnis usaha yang 
juga merasakan ketatnya persaingan 
saat ini adalah bisnis tour and travel 

Pesona Ijen. Persaingan tersebut 
ditandai dengan adanya usaha sejenis 
yang didirikan untuk memenuhi 
kebutuhan konsumen. Pelayanan dan 
harga yang ditawarkan pun berbeda-
beda, dengan begitu akan menjadi ciri 
dan keunggulan tersendiri bagi setiap 
bisnis tours and travel. Hal tersebut 
menuntut pihak pemilik atau pengelola 
Pesona Ijen untuk menciptakan strategi 
agar mampu bersaing dan unggul 
disbanding competitor lainnya. 

Demikian juga halnya pada 
Pesona Ijen, dimana sebagai salah 
satu bisnis tour and travel yang ada di 
Jl. Ahmad Yani No. 93 A 
Banyuwangi ini, juga memiliki strategi 
dan keunggulan yang berbeda 
dibanding pesaing yang ada. Dengan 
semakin meningkatnya persaingan 
yang ada, perusahaan harus 
mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepuasan 
pelanggannya agar dapat melakukan 
perbaikan dan inovasi yang diharapkan 
dapat meningkatkan kepuasan 
pelanggan setelah melakukan transaksi 
di Pesona Ijen Tour and travel.  

Berdasarkan uaraian latar 
belakang masalah yang terjadi diatas 
maka dapat diajukan sebuah penelitian 
dengan judul “Pengaruh Kualitas 
Pelayanan dan Harga terhadap 
Kepuasan Pelanggan Pada Pesona 
Ijen Tour and Travel”.  

 
1.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang 
diatas, maka perumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah : 
a. Apakah kualitas pelayanan dan 

harga berpengaruh secara 
simultan terhadap kepuasan 
pelanggan pada pesona ijen tour 
and travel? 

b. Apakah kualitas pelayanan 
berpengaruh terhadap kepuasan 
pelanggan pada pesona ijen tour 
and travel secara parsial ? 

c. Apakah harga berpengaruh 
terhadap kepuasan pelanggan 
pada pesona ijen tour and travel 
secara parsial? 
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d. Manakah diantara variabel kualitas 
pelayanan dan harga yang 
berpengaruh lebih dominan 
terhadap kepuasan pelanggan 
pesona ijen tour and travel? 
 

1.2. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan 

masalah yang ada, maka terdapat 
5 tujuan penelitian yaitu: 

a. Untuk mengetahui pengaruh 
kualitas pelayanan dan harga 
terhadap kepuasan pelanggan 
pesona ijen tour and travel 

b. Untuk mengetahui pengaruh 
kualitas pelayanan terhadap 
kepuasan pelanggan pesona ijen 
tour and travel 

c. Untuk mengetahui pengaruh  harga 
terhadap kepuasan pelanggan 
pesona ijen tour and travel. 

d. Untuk mengetahui manakah 
diantara variabel kualitas 
pelayanan dan harga yang 
berpengaruh lebih dominan 
terhadap kepuasan pelanggan 
pesona ijen tour and travel. 
 

2. LANDASAN TEORI 
2.1. Kualitas Pelayanan (X1) 

Kualitas merupakan kondisi 
dinamis yang berhubungan dengan 
produk, jasa, manusia, proses dan 
lingkungan yang memenuhi atau 
melebihi harapan (Tjiptono, 2004). 
Sehingga definisi kualitas pelayanan 
dapat diartikan sebagai upaya 
pemenuhan kebutuhan dan keinginan 
konsumen serta ketepatan 
penyampaiannya dalam mengimbangi 
harapan konsumen (Tjiptono, 2004).  

Zeithaml (1988) menyatakan 
bahwa kualitas pelayanan didefinisikan 
sebagai penilaian pelanggan atas 
keunggulan atau keistimewaan suatu 
produk atau layanan secara 
menyeluruh. Kualitas pelayanan dapat 
diketahui dengan cara membandingkan 
persepsi para konsumen atas 
pelayanan yang diterima dengan 
pelayanan yang sesungguhnya 
konsumen harapkan terhadap atribut-

atribut pelayanan suatu perusahaan 
(Parasuraman et. al, 1988). 
 
2.2. Harga (X2) 

Harga adalah jumlah uang yang 
dibutuhkan untuk mendapatkan 
sejumlah kombinasi dari barang 
beserta pelayanannya (Sumarni, 
2000:281). Perusahaan harus 
menetapkan harga secara tepat agar 
dapat sukses dalam memasarkan 
barang atau jasa. Harga merupakan 
satu-satunya unsur bauran pemasaran 
yang memberikan pemasukan atau 
pendapatan bagi perusahaan, 
sedangkan ketiga unsur lain (produk, 
distribusi dan promosi) menyebabkan 
timbulnya biaya. 

Harga sering dikaitkan dengan 
permintaan dimana muncul hukum 
permintaan yang berbunyi makin 
rendah harga suatu barang maka 
makin banyak permintaan terhadap 
harga tersebut. Sebaliknya, makin 
tinggi harga suatu barang maka makin 
sedikit permintaan terhadap barang 
tersebut (Sukirno, 2006:76). 

 
2.3. Kepuasan Pelanggan (Y) 

Dalam Lupioadi (2006:192) 
kepuasan pelanggan adalah perasaan 
senang atau kecewa seseorang 
sebagai hasil dari perbandingan antara 
prestasi atau produk yang dirasakan 
dan yang diharapkan. 

Dari teori di atas dapat 
disimpulkan bahwa kepuasan adalah 
tingkat perasaan di mana seseorang 
menyatakan hasil perbandingan atas 
kinerja produk (jasa) yang diterima dan 
yang diharapkan. Jika kinerja di bawah 
harapan, pelanggan tidak puas. Jika 
kinerja memenuhi harapan, pelanggan 
akan puas. Jika kinerja melebihi 
harapan, pelanggan sangat puas. 
Tingkat kepuasan pelanggan sangat 
dipengaruhi oleh persepsi pelanggan 
terhadap kualitas jasa. 
 
3. METODE PENELITIAN 
3.1. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam 
penelitian ini adalah : 
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a. Kualitas Pelayanan diukur 
berdasarkan indicator-indikator 
(Parasuraman, Zeithaml dan Berry 
1985): 

1) Bukti fisik (tangible)  
2) Reliabilitas (reliability 
3) Daya tanggap 

(responsiveness)  
4) Jaminan/ keyakinan 

(assurance)  
5)  Empati (empathy)  

b. Harga diukur berdasarkan 
indicator-indikator (Lupiyoadi 
2006:98) 

1) Harga jual 
2) Perbandingan Harga 
3) Kesesuaian harga 

c. Kepuasan Pelanggan diukur 
berdasarkan (Boulding et al. 1993 
dalam Qin 2010) 

1) Merekomendasikan kepada 
konsumen lain. 

2) Niat untuk pembelian ulang. 
3) Mengatakan hal yang baik 

setelah membeli 
 

3.2. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini 

adalah keseluruhan konsumen dari 
perusahaan pesona ijen tours and 
travel. Periode bulan November- 
Desember 2016, dan Januari 2017. 
Sebanyak 902 orang. Dalam penelitian 
ini, jumlah sampel yang digunakan 
sebanyak 90 orang dengan 
menggunakan rumus slovin. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji validitas dilakukan dengan 
menghitung nilai korelasi dari tiap-tiap 
indicator pertanyaan dan didapat hasil 
bahwa semua indicator pertanyaan 
memiliki nilai diatas 0,207 yang berarti 
semua indicator pertanyaan dalam 
kuesioner adalah valid. Uji reliabilitas 
dilakukan dengan menghitung nilai 
koefisien alpha dari semua variable 
menunjukkan nilai diatas 0,6 yang 
berarti semua variable adalah reliabel. 
 

 

4.1. Uji Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.1 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardiz
ed 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 

Error Beta 

1 (Consta
nt) 

,078 ,204 
 

,382 ,704 

X1 ,875 ,050 ,863 17,550 ,000 

X2 ,106 ,050 ,104 2,119 ,037 

Sumber: Data diolah 
 
Model regresi berdasarkan hasil 
analisis diatas adalah : 

Y = 0,078+ 0,875 X1 + 0,106 X2 
Berdasarkan persamaan tersebut 
masing-masing analisis dapat 
diinterprestasikan sebagai berikut : 
1) β0 = 0,078 merupakan konstanta 

yaitu titik potong antara sumbu 
tegak dengan garis regresi. 

2) β1 = 0,875 merupakan nilai 
koefisien regresi berganda dari 
variabel kualitas pelayanan. Bahwa 
apabila terjadi peningkatan kualitas 
pelayanan 1 skor maka akan 
terjadi peningkatan kepuasan 
pelanggan sebesar 0,875 dengan 
asumsi variabel yang lain tetap. 

3) β2 = 0,106 merupakan nilai 
koefisien regresi berganda dari 
variabel harga. Bahwa apabila 
terjadi peningkatan harga 1 skor 
maka akan terjadi peningkatan 
kepuasan pelanggan sebesar 
0,106 dengan asumsi variabel 
yang lain tetap. 
 

4.2. Uji F 

Tabel 4.2 Hasil UJI F 
ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressi
on 

15,082 2 7,541 264,570 ,000a 

Residual 2,480 87 ,029   

Total 17,562 89    

Sumber: Data diolah 
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Dari hasil uji F diatas diperoleh nilai 
F hitung = 264,570 dengan tingkat 
signifikansi 0,000. Dengan 
menggunakan batas signifikansi 0,05, 
didapat Ftabel sebesar 3,10. Ini berarti 
Fhitung > Ftabel, yang berarti Ho 
ditolak. Dengan demikian maka, secara 
keselurah baik kualitas pelayanan dan 
harga berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan. 

 
4.3. Uji t 

Tabel 4.3 Hasil Uji t 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. B 
Std. 

Error Beta 

1 (Consta
nt) 

,078 ,204 
 

,382 ,704 

X1 ,875 ,050 ,863 17,550 ,000 

X2 ,106 ,050 ,104 2,119 ,037 

Sumber: Data diolah 
 

a. Hasil uji t untuk variabel Kualitas 
Pelayanan (X1) diperoleh nilai t 
hitung = 17,550 dengan tingkat 
signifikansi 0,000. Dengan 
menggunakan batas signifikansi 
0,05, didapat t tabel sebesar 
1,98761. Ini berarti t hitung > t 
tabel, yang berarti H0 ditolak. 

b. Hasil uji t untuk variabel Harga (X2) 
diperoleh nilai t hitung = 2,119 
dengan tingkat signifikansi 0,045. 
Dengan menggunakan batas 
signifikansi 0,05, didapat t tabel 
sebesar 1,98761. Ini berarti t hitung 
> t tabel, yang berarti H0 ditolak. 

 
4.4. Koefisien Determinasi 

Dari hasil perhitungan dengan 
menggunakan Spss versi 19 dapat 
diketahui bahwa koefisien determinasi 
(adjusted R2) yang diperoleh sebesar 
0,856. Hal ini berarti 85,6% kepuasan 
pelanggan dapat dijelaskan oleh 
variabel kualitas pelayanan dan harga. 
Sedangkan sisanya 14,4% dapat 
dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti. Seperti yang tertuang pada 
tabel dibawah ini 
 

Tabel 4.4 Hasil Uji Koefisien 
Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,927a ,859 ,856 ,16883 

Sumber: Data diolah 

 
4.5. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 RATAX1 ,671 1,490 

RATAX2 ,671 1,490 

Sumber: Data diolah 
Dari hasil uji multikolinearitas pada 

tabel diatas diketahui bahwa seluruh 
variabel penelitian dalam menilai 
kepuasan pelanggan, tidak terdapat 
gejala multikolinearitas karena nilai VIF 
yang cukup kecil, dimana semuanya 
berada di bawah 10 dan nilai tolerance 
lebih dari 0,1. 
 
4.6. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 

Error Beta 

1 (Cons
tant) 

,084 ,166 
 

,506 ,614 

RATA
X1 

,051 ,041 ,161 1,244 ,217 

RATA
X2 

-,049 ,041 -,157 -
1,212 

,229 

Sumber: Data diolah 
Dari hasil uji heteroskedastisitas 

pada tabel diatas dapat diketahui 
bahwa nilai t hitung rata X1 (0,1244) < t 
tabel (1, 9873) atau sig. (0,217) > 
(0,05) maka dapat dipastikan model 
tidak mengandung unsur 
heteroskedastisitas.  
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T hitung rata X2 (-1,212) < t tabel 
(1,9873) atau sig. (0,229) > (0,05) 
maka dapat dipastikan model tidak 
mengandung unsur 
heteroskedastisitas. 

 
5. SIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan 

Dari hasil uji regresi linier berganda 
diperoleh persamaan regresi sebagai 
berikut 

Y = 0,078 + 0,875 X1 + 0,106 X2 
 
Berdasarkan persamaan tersebut 

masing-masing analisis dapat 
diinterprestasikan sebagai berikut : 
a. β0 = 0,078 merupakan konstanta 

yaitu titik potong antara sumbu 
tegak dengan garis regresi. 

b. β1 = 0,875 merupakan nilai 
koefisien regresi berganda dari 
variabel kualitas pelayanan. Bahwa 
apabila terjadi peningkatan kualitas 
pelayanan 1 skor maka akan 
terjadi peningkatan kepuasan 
pelanggan sebesar 0,875 dengan 
asumsi variabel yang lain tetap. 

c. β2 = 0,106 merupakan nilai 
koefisien regresi berganda dari 
variabel harga. Bahwa apabila 
terjadi peningkatan harga 1 skor 
maka akan terjadi peningkatan 
kepuasan pelanggan sebesar 
0,106 dengan asumsi variabel 
yang lain tetap. 

d. Kualitas Pelayanan dan Harga 
berpengaruh secara simultan 
terhadap Kepuasan Pelanggan. 
Hal ini dibuktikan dengan nilai F 
hitung lebih besar dari Ftabel  yaitu  
264,570 > 3,10 dengan tingkat 
signifikansi 0,000 < 0,05.  

e. Kualitas Pelayanan berpengaruh 
secara parsial terhadap Kepuasan 
Pelanggan. Hal ini dibuktikan 
dengan nilai t hitung lebih besar 
dari t tabel yaitu 17,550 > 1,987 
dengan tingkat signifikansi 0,000 < 
0,05. 

f. Harga Berpengaruh secara parsial 
terhadap Kepuasan Pelanggan. 
Hal ini dibuktikan dengan nilai t 

hitung lebih besar dari t tabel yaitu 
2,119 > 1,987 dengan tingkat 
sigifikansi 0,037 < 0,05. 

g. Koefisien Determinasi (R2) sebesar 
0,856 yang menunjukkan antara 
kualitas pelayanan (X1) dan harga 
(X2) mampu menjelaskan secara 
bersama-sama terhadap kepuasan 
pelanggan Pesona Ijen  hanya 
sebesar 85,6%, sedangkan 
sisanya 14,4% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti. 

h. Dari analisis dengan menggunakan 
uji asumsi klasik diketahui bahwa 
antara variabel independen tidak 
mengandung gejala 
multikolinearitas dengan nilai VIF 
masing-masing tidak lebih besar 
dari 10. Dan model regresi tidak 
mengandung gejala 
heteroskedastisitas dengan nilai 
signifikannya lebih besar dari nilai 
alpha (0,05).  
 

5.2. Rekomendasi 
Berpijak dari simpulan yang telah 

dikemukakan, maka rekomendasi yang 
perlu disampaikan adalah : 
 
a. Mengingat variabel kualitas 

pelayanan dan harga secara 
simultan dan parsial berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan pada Pesona Ijen Tour 
and Travel, diharapkan pihak 
manajemen Pesona Ijen Tour and 
Travel dapat mempertahankan 
kualitas pelayanan dan harga yang 
sudah ada untuk mencapai tingkat 
kepuasan pelanggan yang optimal. 

b. Penelitian selanjutnya dapat 
menggunakan variabel lain yang 
berbeda, sehingga bisa terjadi 
keberagaman penelitian. 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan 
dapat sampel dalam perusahaan lain 
agar dapat memprediksi pengaruh 
kualitas pelayanan dan harga 
terhadap kepuasan pelanggan. 
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