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ABSTRAKSI 

CV.Cipta Anugerah Bakti Mandiri merupakan Perusahaan manufaktur yang 

bergerak dalam bidang kosmetik di Banyuwangi. Untuk mendapatkan keunggulan yang 

kompetitif, maka pihak perusahaan dituntut untuk memberikan Kualitas Produk, Harga, 

Kualitas Pelayanan yang baik guna untuk meningkatkan Kepuasan Pelanggan, 

sehingga perusahaan mampu bertahan dalam bidang ini. 

Penelitian ini mengunakan metode kuisioner, dan pengolahan data 

menggunakan analisis validitas, reliabilitas, regresi linier berganda, diterminasi, dan uji 

asumsi klasik. Kuisioner disebarkan pada 75 responden yang merupakan pelanggan 

kosmetik dari CV.Cipta Anugerah Bakti Mandiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh kualitas produk, harga dan kulitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan CV.Cipta Anugerah Bakti Mandiri.  

Kata kunci: Kualitas Produk, Harga, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan 

 

ABSTRACT 

CV.Cipta Anugerah Bakti Mandiri is a manufacturing company engaged in 

cosmetics in Banyuwangi. To obtain competitive advantage, the company is required to 

provide Quality Products, Price, Quality Good Service in order to improve Customer 

Satisfaction, so the company is able to survive in this field. 

This research uses questionnaire method, and data processing using analysis 

of validity, reliability, multiple linear regression, termination, and classical assumption 

test. The questionnaire was distributed to 75 respondents who were cosmetic 

customers from CV.Cipta Anugerah Bakti Mandiri. The purpose of this study is to 

analyze the effect of product quality, price and quality of service to customer 

satisfaction CV.Cipta Anugerah Bakti Mandiri. 

Keywords: Product Quality, Price, Service Quality, Customer Satisfaction 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha 

akhir-akhir ini dan persainganya 

semakin ketat, karena semakin 

banyaknya perusahaan atau badan 

usaha yang sejenis yang tumbuh dan 

berkembang. Hal ini berarti pula 

pesatnya persaingan untuk mencari 

konsumen sebagai pasar sasaran agar 

produk barang atau jasa yang 

dihasikan bisa tersalurkan, dalam 

memasarkan produknya juga harus 

dengan mutu dan pelayanan yang baik 

agar konsumen merasakan kepuasan 

dari barang atau jasa yang diperlukan 

dan kepercayaan terhadap produk 

tersebut tetap terjaga. 

Seiring dengan kondisi yang 

semakin maju, banyak orang yang 

semakin kritis. Dalam menilai suatu 

produk, tidak hanya pada bagian 

tertentu saja tetapi keseluruhan dari 

produk itu, misalkan pada produk 
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kosmetik yang dinilai dari berbagai 

segi, seperti kualitas produk, manfaat/ 

kegunaan, harga hingga kualitas 

pelayanan. Hal semacam ini akan 

menguntungkan perusahaan, apabila 

perusahaan dapat membaca dan 

memahami apa yang diharapkan 

konsumen serta menguasai teknologi 

dan informasi. Itu adalah langkah-

langkah dari perusahaan dan badan 

usaha agar dapat meraih pangsa pasar 

yang diinginkan. 

Pemasaran yang bagus akan 

mendatangkan keuntungan yang 

banyak bagi perusahaan, dan 

pelanggan akan datang dengan 

sendirinya untuk membeli produk 

kosmetik yang ditawarkan. Untuk itu 

salah satu hal yang biasa dilakukan 

adalah dengan meningkatkan 

pelayanan yang diberikan kepada 

konsumen, maka dari itu perlu adanya 

pemahaman dalam upaya suatu 

perusahaan manufaktur yang bergerak 

dibidang kosmetik untuk menciptakan 

dan meningkatkan kepercayaan 

sekaligus kepuasan pelangan. 

Keadaan demikian ini membuat 

perusahaan kosmetik harus selalu 

sadar bahwa akan dihadapkan dengan 

berbagai peluang dan ancaman yang 

muncul akibat sistem persaingan yang 

terkandung dalam lingkup 

pemasaran.Setiap perusahaan harus 

mampu menciptakan pelayanan yang 

memuaskan bagi pelanggan dan juga 

menguntungkan bagi pihak 

perusahaan. 

Kejelihan dalam 

memanfaatkan bauran pemasaran 

setepat-tepatnya merupakan faktor 

yang menentukan kemajuan 

perusahaan itu sendiri, apalagi 

dengan adanya peraturan dari 

pemerintah, yaitu setiap perusahaan 

harus Menerapkan Cara Pembuatan 

Kosmetik yang Baik (CPKB) dalam 

setiap aktifitas, Oleh karena itu 

karyawan-karyawan perusahaan 

sangat diharuskan bekerja dengan 

baik dan profesional, untuk mencapai 

tarjet yang diinginkan. Kegiatan 

pemasaran sangat luas, terintregrasi 

dan memerlukan saling 

ketergantungan antara pelaku 

pemasaran kosmetik yang harus 

diarahkan pada sasaran yang telah 

direncanakan, diprogramkan, 

diorganisir dan dikendalikan. 

Berdasarkan permasalahan 

yang telah disampaikan tersebut, maka 

skripsi ini diberi judul “Pengaruh 

Kualitas Produk Dan Harga Serta 

Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Pelanggan Pada CV Cipta 

Anugerah Bakti Mandiri “ 

 

1.2. Rumusan masalah 

Dengan berdasarkan uraian 

latar belakang diatas maka dapat 

disimpulkan beberapa rumusan 

masalah, diantaranya sebagai berikut: 

a. Apakah kualitas Produk, Harga 

dan Kualitas Pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan CV.Cipta 

Anugerah Bakti Mandiri secara 

simultan? 

b. Apakah kualitas Produk 

berpengaruh signifikan tehadap 

kepuasan pelanggan CV.Cipta 

Anugerah Bakti Mandiri secara 

parsial? 

c. Apakah Harga berpengaruh 

signifikan tehadap kepuasan 

pelanggan CV.Cipta Anugerah 

Bakti Mandiri secara parsial? 

d. Apakah Kualitas Pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan CV.Cipta 

Anugerah Bakti Mandiri secara 

parsial? 
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e. Mana diantara salah satu 

variabel diatas yang 

berpengaruh secara dominan 

terhadap Kepuasan Pelanggan 

CV.Cipta Anugerah? 

 

2. Landasan Teori 

2.1. Pengertian Pemasaran 

Kotler, (2009:9), mendefinisikan 

pemasaran sebagai berikut: “marketing 

is a societal process by which 

individuals and groups obtain what they 

need and want through creating, 

offering, and freely exchanging 

products and services of value with 

others”. Pemasaran yaitu suatu proses 

yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan dan secara 

bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain. 

      Laksana (2008) mendefinisikan 

pemasaran yaitu segala kegiatan yang 

menawarkan suatu produk untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Dari definisi diatas, bahwa 

pemasaran adalah suatu kegiatan 

usaha untuk memenuhi dan 

memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen akan barang  dan  jasa  

melalui  proses  pertukaran,  

mengembangkan  dan merencanakan  

barang  dan  jasa   yang  dapat   

memenuhi  kebutuhan  dan keinginan 

tersebut, serta kemudian menetapkan 

harga, promosi dan saluran distribusi 

yang terbaik bagi produk dan jasa 

tersebut atau yang lebih dikenal 

dengan bauran pemasaran. 

 

2.2. Pemasaran Jasa 

      Rangkuti, (2002: 26), menyebutkan 

bahwa jasa merupakan pemberian 

suatu kinerja atau tindakan tak kasat 

mata dari suatu pihak ke pihak lain. 

Menurut Kotler, (2009:486), 

mendefisikan jasa sebagai setiap 

tindakan atau kegiatan yang ditawarkan 

oleh satu pihak ke pihak lain, pada 

dasarnya bersifat intangible (tidak 

berwujud fisik) dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Jadi, dapat diketahui bahwa jasa 

bukanlah barang, tetapi suatu aktifitas 

yang tidak dapat dirasakan secara fisik 

dan membutuhkan interaksi antara satu 

pihak ke pihak lain. 

 

2.3. Bauran Pemasaran (Marketing 

Mix). 

a. Produk 

Menurut Sumarni dan Soeprihanto 

(2010:274), “Produk adalah setiap 

apa saja yang bisa ditawarkan di 

pasar untuk mendapatkan 

perhatian, permintaan, pemakaian 

atau konsumsi yang dapat 

memenuhi keinginan atau 

kebutuhan”. Produk tidak hanya 

selalu berupa barang tetapi bisa 

juga berupa jasa ataupun 

gabungan dari keduanya (barang 

dan jasa) 

b. Price /Harga 

Menurut Sumarni dan Soeprihanto 

(2010:281) harga adalah, “Jumlah 

uang (ditambah beberapa produk 

kalau mungkin) yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan sejumlah 

kombinasi dari barang beserta 

pelayanannya”. Setelah produk 

yang diproduksi siap untuk 

dipasarkan, maka perusahaan 

akan menentukan harga dari 

produk tersebut. 

c. Place / Tempat 

Tempat dalam marketing mix biasa 

disebut dengan saluran distribusi, 

saluran dimana produk tersebut 

sampai kepada konsumen. Definisi 

dari Sumarni dan Soeprihanto 

(2010:288) tentang saluran 

distribusi adalah, “Saluran yang 
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digunakan oleh produsen untuk 

menyalurkan produk tersebut dari 

produsen sampai ke konsumen 

atau industri pemakai” 

d. Promosi 

Menurut Tjiptono (2008:219), pada 

hakikatnya promosi adalah suatu 

bentuk komunikasi pemasaran. 

Yang dimaksud dengan 

komunikasi pemasaran adalah 

aktivitas pemasaran yang 

berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk, dan 

mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar 

bersedia menerima, membeli, dan 

loyal pada produk yang ditawarkan 

perusahaan yang bersangkutan.  

 

2.4. Kualitas Produk 

Kotler and Armstrong 

(2004:283) menyatakan kualitas 

produk sebagai “the ablity of a product 

to perform its functions. Its includes 

the product’s overall durability,  

reliability,  precision,  ease  of  

operation  and  repair,  and  other 

valued attributes”. Artinya kualitas 

produk berhubungan erat dengan 

kemampuan produk untuk 

menjalankan fungsinya, termasuk 

keseluruhan produk, keandalan, 

ketepatan, kemudahan pengoperasian 

dan perbaikan, dan atribut bernilai 

lainnya. 

 

2.5. Harga 

Menurut Kotler dan Asmstrong, 

(2008: 345), mendefinisikan “Harga 

adalah sejumlah uang yang dibagikan 

atas suatu produk atau jasa, atau 

jumlah dari nilai yang dikeluarkan 

para pelanggan utuk memperoleh 

manfaat dari memiliki atau 

menggunakan suatu produk atau 

jasa”. Sedangkan menurut J. Stanton, 

(2000: 308), “Harga adalah jumlah 

uang (kemungkinana ditambah 

beberapa barang) yang dibutuhkan 

untuk memperoleh barang) yang 

dibutuhkan untuk memperoleh 

beberapa kombinasi sebuah produk 

dan pelayanan yang menyertainya”. 

 

2.6. Kualitas Pelayanan 

Keberhasilan perusahaan dalam 

memberikan pelayanan yang 

berkualitas dapat ditentukan dengan 

pendekatan service quality yang telah 

dikembangkan oleh Parasuraman et 

al. (2006). Service Quality adalah 

seberapa jauh perbedaan antara 

harapan dan kenyataan para 

pelanggan atas layanan yang mereka 

terima. Service Quality dapat diketahui 

dengan cara membandingkan 

persepsi pelanggan atas layanan yang 

benar-benar mereka terima dengan 

layanan sesungguhnya yang mereka 

harapkan. Kualitas pelayanan menjadi 

hal utama yang diperhatikan serius 

oleh perusahaan, yang melibatkan 

seluruh sumber daya yang dimiliki 

perusahaan. Definisi mutu jasa 

berpusat pada pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan serta 

ketepatan penyampaian untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. 

 

2.7. Kepuasan Pelanggan 

Menurut Philip Kotler dan Kevin 

Lane Keller yang dikutip dari buku 

Manajemen Pemasaran mengatakan 

bahwa Kepuasan Konsumen adalah 

perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah 

membandingkan kinerja (hasil) produk 

yang dipikirkan terhadap kinerja yang 

diharapkan (2007:177). 
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3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Sampel 

       Menurut Ferdinand (2006:231) 

“Non probability sampling, yaitu teknik 

pengmbilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan 

yang sama bagi setiap anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel.” 

Sedangkan metode yang digunakan 

dalam pengambilan menggunakan 

metode jenis convenience sampling 

(accidental sampling) yaitu teknik 

menentukan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan atau insidential 

bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel jika orang 

tersebut dipandang cocok sebagai 

sumber data.Menurut Ferdinand 

(2011:132), menyatakan “Besarnya 

sampel ditentukan 25 kali variabel 

independen”. Penelitian ini mempunyi 

tiga variabel independen sehingga 

jumlah sampel yang dibutuhkan 

sebanyak 75 sampel responden 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

a. Kuesioner (Angket) 

Menurut Sugiyono, (2012: 

199), angket atau kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Angket 

yang digunakan bersifat tertutup 

dengan menggunakan skala 

semantik diferensial. Dalam 

penelitian ini digunakan angket 

sebagai alat pengumpulan data 

untuk mendapatkan data tentang 

kualitas produk, harga, dan kualitas 

pelayanan. Selain itu, penggunaan 

rumus dalam pengambilan sampel 

secara tidak langsung membuat 

penelitian terjun ke dalam 

penggunaan statistik parametrik. 

Untuk itu, penelitian 

menggunakan semantic 

deferensial untuk menaikan skala 

peneliti yang semulanya ordinal 

menjadi interval sebagai salah satu 

syarat dalam penggunaan statistik 

parametric. 

b. Interview (wawancara) 

       Menurut Sugiyono, (2013: 317), 

wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data, apabila 

peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, 

dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit atau kecil. 

Dalam hal ini peneliti melakukan 

wawancara kepada konsumen yang 

berkunjung di CV.Cipta Anugerah 

untuk mengetahui lebih dalam 

tentang variabel bebas. Interview 

dilakukan untuk mendukung 

informasi yang diperoleh dari 

observasi. 

 

4. Hasil Dan Pembahasan 

4.1. Uji validitas dan Reliabilitas 

       Rekapitulasi uji validitas dengan 

menggunakan korelasi product 

moment dikemukakan pada tabel 2. 

Dari data tersebut dapat dijelaskan 

bahwa semua item instrument 

penelitian untuk mengukur beberapa 

variabel yang mempengaruhi  

kepuasan pelanggan pada cv.cipta 

anugerah bakti mandiri  banyuwangi 

berserta indikatornya terbukti 

berkorelasi secara signifikan pada 

tingkat kepercayaan 95% ( sig < 0.05) 

terhadap skor total, r hitung > r tabel   (r 

hitung > 0.2542) sehingga dinyatakan 

valid dalam pengukuranya. 

       Uji reabilitas menggunakan 

formula koefisien Alpha Cronbach 

yang dihitung menggunakan SPSS 
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16.0 Windows, diperoleh nilai alpha 

untuk masing- masing indicator dari 

variabel yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan di CV Cipta 

Anugerah Bakti Mandiri banyuwangi  

beserta indikatornya yang dinyatakan 

reliabel terbukti  signifikan jika nilai 

alpha>rtabel  dan nilai Cronbach’s 

semua variabel lebih besar dari  0.6 

sehingga dinyatakan reliabel dalam 

pengukuranya. 

 

4.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi 

Liniear Berganda 

Variabel 
B 

T 

hitung 

T 

tabel 
Sig. 

Konstanta -

0.742 
-1.112 1.993 0.270 

(X1) 0.661 3.919 1.993 0.000 

(X2) -

0.135 
-0.678 1.993 0.500 

(X3) 0.632 3.027 1.993 0.003 

Fhitung 19.837 

R2 0.456 

AdjustedR 

square 
0.433 

Sig. 0,000 

Ftabel 2.73 

Sumber data diolah  

Model regresi berdasarkan hasil 

analisis diatas adalah 

Y=-0.742+0.661X1-0.135X2+0.632X3 

Persamaan tersebut dapat 

diinterprestasikan sebagai berikut : 

α  : -0.742 adalah titik potong antara 

garis regresi dengan sumbu tegak Y. 

β1 : 0.661 adalah jika jawaban 

responden naik satu skor pada 

faktor Kualitas Produk (X1), maka 

skor terhadap Kepuasan 

Pelanggan (Y) akan naik sebesar 

0.661 dengan asumsi faktor-

faktor yang lain tetap. 

β2 : -0.135 adalah jika jawaban 

responden naik satu skor pada 

faktor Harga (X2), maka skor 

terhadap Kepuasan Pelanggan 

(Y) akan turun sebesar -0.135 

dengan asumsi faktor-faktor yang 

lain tetap.  

β3 : 0.632 adalah jika jawaban 

responden naik satu skor pada 

faktor Kualitas Pelayanan(X3), 

maka skor terhadap Kepuasan 

Pelanggan (Y) akan naik sebesar 

0.632 dengan asumsi faktor-

faktor yang lain tetap. 

 

4.3. Uji F 

Apabila Fhitung>Ftabel (19.838>2.73) 

maka H0 ditolak, yang artinya Kualitas 

Produk(X1), Harga(X2), dan Kualitas 

Pelayanan(X3) secara simultan 

berpengaruh terhadap Kepuasan 

pelanggan (Y) di CV.Cipta Anugerah 

Bakti Mandiri Banyuwangi. 

 

4.4. Uji T 

a. Kualitas Produk (X1) Diketahui 

thitung>ttabel (3.911>1.994) H0 ditolak, 

maka dapat disimpulkan bahwa 

pada tingkat keyakinan 95% 

variabel Kualitas produk(X1) secara 

parsial berpengaruh terhadap 

Kepuasan Pelanggan(Y) CV.Cipta 

Anugerah Bakti Mandiri 

Banyuwangi. 

b. Harga (X2) Diketahui -thitung<-ttabel (-

0.678<-1.994) H0 Tidak dapat 

ditolak, maka dapat disimpulkan 

bahwa pada tingkat keyakinan 95% 

variabel Harga(X2) secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap 

Kepuasan Pelanggan(Y) CV.Cipta 

Anugerah Bakti Mandiri 

Banyuwangi. 

c. Kualitas Pelayanan(X3) 

Diketahui thitung>ttabel (3.02>1.994) 

H0 ditolak, maka dapat disimpulkan 

bahwa pada tingkat keyakinan 95% 

variabel Kualitas Pelayanaan(X3) 
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secara parsial berpengaruh 

terhadap Kepuasan Pelanggan(Y) 

CV.Cipta Anugerah Bakti Mandiri 

Banyuwangi. 

 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

a. Multikolinearitas 

Tabel 4.11 Hasil uji multikolnearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Kualitas 
Produk 
(X1) 

.490 2.041 
Tidak 

Multikol 

Harga(X2) 
.337 2.964 

Tidak 
Multikol 

Kualitas 
Pelayanan 
(X3) 

.501 1.994 
Tidak 

Multikol 

Sumber data diolah 

Dari hasil perhitungan yang 

terdapat pada tabel 4.11 diketahui 

bahwa seluruh variabel yang terdiri dari 

Kualitas Produk (X1), Harga(X2), 

Kualitas Pelayanan(X3) tidak terjadi 

multikolinearitas, dimana nilai tolerance 

< 1 dan nilai VIF < 5. 

Tabel 4.12 Hasil uji 

heteroskedastisitas 

Variabel thitung Sig. Keterangan 

Kualitas 

Produk 

(X1) 

-.644 .522 

Tidak terjadi 

heteros 

Harga (X2) 
-2.393 .019 

Tidak terjadi 

heteros 

Kualitas 

Pelayanan 

(X3) 

1.558 .124 

Tidak terjadi 

heteros 

Sumber data diolah 

Data tabel diatas dapat 

dijelaskan bahwa nilai residual dengan 

mengunakan model glesyer akan 

ditunjukan oleh koefisien regresi dari 

masing-masing variabel independen 

terhadap nilai absolute residualnya. 

Jika Sig. > nilai a(0.05) atau apabila  

thitung < ttabel, maka dipastikan bahwa 

model regresi tidak mengandung 

heteroskedastisitas. Dijelaskan dari 

tabel diatas bahwa nilai thitung<ttabel, 

dengan nilai ttabel 1.993. sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi 

terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas maksudnya model 

regresi ini tidak terjadi ketidak samaan 

varian dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain.  

 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

analisis data pembahasan pada bab 

sebelumnya, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Uji validitas  

Berdasarkan dari tabel 4.8 semua 

item dikatakan valid karena karena 

nilai R hitung > R tabel atau nilai 

signifikansi < 0,05.  

b. Uji reliabilitas 

Bedasarkan tabel 4.9 hasil 

pengujian reliabilitas, semua 

variabel dinyatakan reliable karena 

nilai cronbach alpha> 0,6. 

c. Analisis regresi linier berganda 

Y=-0.742+0.661X1-

0.135X2+0.632X3 

Persamaan tersebut dapat 

diinterprestasikan sebagai berikut: 

α : -0.742 adalah titik potong 

antara garis regresi dengan 

sumbu tegak Y. 

β1 : 0.661 adalah jika jawaban 

responden naik satu skor pada 

faktor Kualitas Produk (X1), maka 

skor terhadap Kepuasan 

Pelanggan (Y) akan naik sebesar 

0.661 dengan asumsi faktor-

faktor yang lain tetap. 

β2 : -0.135 adalah jika jawaban 

responden naik satu skor pada 

faktor Harga (X2), maka skor 

terhadap Kepuasan Pelanggan 

(Y) akan turun sebesar -0.135 

dengan asumsi faktor-faktor yang 

lain tetap.  
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β3 : 0.632 adalah jika jawaban 

responden naik satu skor pada 

faktor Kualitas Pelayanan(X3), 

maka skor terhadap Kepuasan 

Pelanggan (Y) akan naik sebesar 

0.632 dengan asumsi faktor-

faktor yang lain tetap. 

d. Uji F  

Apabila Fhitung>Ftabel 

(19.838>2.73) maka H0 ditolak, 

yang artinya Kualitas 

Produk(X1), Harga(X2), dan 

Kualitas Pelayanan(X3) secara 

simultan berpengaruh terhadap 

Kepuasan pelanggan (Y) di 

CV.Cipta Anugerah Bakti 

Mandiri Banyuwangi. 

e. Uji T 

1) Kualitas Produk(X1) 

Diketahui thitung>ttabel 

(3.911>1.994) H0 ditolak, 

maka dapat disimpulkan 

bahwa pada tingkat 

keyakinan 95% variabel 

Kualitas produk(X1) secara 

parsial berpengaruh 

terhadap Kepuasan 

Pelanggan(Y) CV.Cipta 

Anugerah Bakti Mandiri 

Banyuwangi. 

2) Harga(X2) Diketahui -thitung<-

ttabel (-0.678<-1.994) H0 

Tidak dapat ditolak, maka 

dapat disimpulkan bahwa 

pada tingkat keyakinan 95% 

variabel Harga(X2) secara 

parsial tidak berpengaruh 

terhadap Kepuasan 

Pelanggan(Y) CV.Cipta 

Anugerah Bakti Mandiri 

Banyuwangi. 

3) Kualitas Pelayanaan(X3)  

Diketahui thitung>ttabel 

(3.02>1.994) H0 ditolak, 

maka dapat disimpulkan 

bahwa pada tingkat 

keyakinan 95% variabel 

Kualitas Pelayanaan(X3) 

secara parsial berpengaruh 

terhadap Kepuasan 

Pelanggan(Y) CV.Cipta 

Anugerah Bakti Mandiri 

Banyuwangi. 

f. Koefisien determinasi berganda 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat 

diketahui bahwa nilai koefisien 

determinasi  yg disesuaikan  

(Adjusted R Square) adalah 

sebesar 0.433 atau 43% artinya 

porporsi variabel Kepuasan 

Pelanggan (Y) dapat di jelaskan 

oleh variabel Kualitas 

Produk(X1) Harga(X2) dan 

Kualitas Pelayanan(X3) sebesar 

43%. Sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak dijelaskan dalam 

penelitian ini. 

g. Uji mutikolinearitas 

Dari hasil perhitungan yang 

terdapat pada tabel 4.11 

diketahui bahwa seluruh 

variabel yang terdiri dari 

Kualitas Produk (X1), Harga(X2), 

Kualitas Pelayanan(X3) tidak 

terjadi multikolinearitas, dimana 

nilai tolerance < 1 dan nilai VIF 

< 5. 

h. Uji heteroskedastisitas 

Dari tabel 4.12 dapat dijelaskan 

bahwa Kualitas Produk(X1), 

Harga(X2), Kualitas 

Pelayanan(X3) tidak terjadi 

heteroskedastisitas karena nilai 

thitung<ttabel. 

 

6. Rekomendasi 

Dari hasil yang telah didapat maka 

dapat diajukan beberapa rekomendasi, 

yaitu: 

a. Sebaiknya pihak Perusahaan 

melakukan pemantauan secara 

periodik maupun secara sidak 

apakah variabel-variabel yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan 

telah dilaksanakan dengan baik 

ataupun sebaliknya, sekaligus 
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mengevaluasi untuk perbaikan- 

perbaikan selanjutnya. 

b. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya 

menambah variabel lain seperti, 

promosi Penjualan, Lokasi dan lain-

lain agar hasil penelitian lebih 

bervariasi. 
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