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BAB III  

HASIL PENELITIAN ( PENYAJIAN DATA ) 

 

PENGARUH HARGA, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP 

LOYALITAS PELANGGAN MELALUI KEPUASAN KONSUMEN 

SEBAGAI VARIABEL MEDIASI 

(Studi Kasus pada Penumpang Transportasi Kereta Api Kelas Eksekutif 

Argo Sindoro PT KAI DAOP IV Semarang). 

 

Dalam bab ini akan diuraikan data dari hasil penelitian yang diolah menggunakan 

Microsoft Excel dan SPSS for windows 21.0 version. Data tersebut diperoleh dari 

hasil jawaban responden dengan cara menggunakan kuesioner yang disebar 

sebanyak 100 responden. Adapun data yang dijabarkan berkaitan dengan identitas 

responden dan tanggapan responden mengenai variabel Harga, Kualitas 

Pelayanan, Kepuasan Konsumen, dan Loyalitas Pelanggan. 

Responden dalam penelitian ini adalah pelanggan di kota Semarang yang 

pernah menggunakan kereta argo sindoro untuk berpergian dari Semarang dengan 

syarat tertentu yaitu minimal sudah menggunakan kereta argo sindoro sebanyak 3 

(tiga) kali. Data hasil kuesioner dijabarkan secara deskriptif dengan menggunakan 

tabel distribusi frekuensi. Selain itu juga akan disajikan data mengenai interpretasi 

hasil uji validitas dan reliabilitas, uji korelasi, koefisien determinasi, uji regresi 

sederhana dan berganda, serta uji hipotesis. 
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3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dalam proses 

pengolahan data. Uji validitas dan uji reliabilitas diharuskan karena instrumen 

dalam kuesioner harus valid dan reliabel sehingga hasil yang diperoleh dalam 

penelitian pun dapat valid dan reliabel. 

 Uji validitas dalam proses analisis data bertujuan untuk mengetahui valid 

atau tidaknya instrumen penelitian tersebut. Valid diartikan bahwa instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabel 

diartikan jika instrumen tersebut digunakan beberapa kali untuk mengukur objek 

yang sama dapat menghasilkan data yang sama pula atau disebut juga uji 

konsistensi variabel. Hasil uji validitas dan uji reliabilitas dari indikator–indikator 

dalam penelitian ini menggunakan SPSS (Statistical Product and Service 

Solutions) for windows 21.0 version. 

3.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

suatu instrumen (alat ukur/indikator). Valid dapat diartikan instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil instrumen 

dapat dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti (Sugiyono, 

2010:172). Pengujian instrumen menggunakan 100 responden sebagai sampel 

dengan tujuan tiap pernyataan dalam kuesioner benar–benar memiliki tingkat 

validitas yang dapat diandalkan karena nilai r tabel yang dimaksud cukup tinggi. 
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Tujuan uji validitas adalah untuk meyakinkan apakah masing-masing indikator 

dapat mengukur variabel sebelum dibahas.  

 Uji validitas menggunakan uji korelasi satu sisi maka diperoleh nilai r 

hitung dengan nilai r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dengan tingkat 

probabilitas kesalahan 0,05. Jika nilai r hitung > nilai r tabel dan nilai r positif, 

maka butir– butir pernyataan dinyatakan valid. Pernyataan dikatakan tidak valid 

apabila r hitung <  r tabel. 

Pada penelitian ini sebanyak 100 responden, sehingga r tabel : 

 df = (N-2) = 100 – 2 = 98 

Dengan probabilitas atau tingkat kepercayaan 5% sehingga dapat diketahui r 

tabel adalah sebesar 0,1966. Kaidah yang berlaku adalah sebagai berikut : 

a. Jika r hitung > r tabel, maka butir pernyataan tersebut valid 

b. Jika r hitung < r tabel, maka butir pernyataan tersebut tidak valid. 

Berikut disajikan data hasil perhitungan validitas untuk variabel Harga (X1): 
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Tabel 3.1 

Uji Validitas Variabel Harga 

No. Item r hitung ≈ r tabel Kesimpulan 

1 Harga yang di tawarkan 

bervariasi sesuai dengan tipe 

kelasnya dan tujuannya. 

0,229 > 0,1966 VALID 

2 Harga yang di tawarkan 

terjangkau sesuai dengan tipe 

kelasnya dan tujuannya. 

0,507 > 0,1966 VALID 

3 Harga yang ditawarkan 

memiliki daya saing dengan 

harga yang ditawarkan jenis 

transportasi lainnya. 

0,427 > 0,1966 VALID 

4 Harga yang ditawarkan sesuai 

dengan manfaat yang 

diberikan. 

0,574 > 0,1966 VALID 

5 Harga yang ditawarkan 

dengan pelayanan yang 

diberikan. 

0,592 > 0,1966 VALID 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat diketahui bahwa angka r hitung pada semua 

item yang digunakan untuk mengukur variabel Harga (X1) lebih besar dari angka 

r tabel sebesar 0,1966 atau dengan kata lain r hitung > r tabel. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa semua item yang digunakan untuk mengukur variabel 

Harga (X1) adalah valid yaitu semua indikator dapat digunakan untuk 

menanyakan atau mengukur variabel Harga. 

Adapun hasil perhitungan validitas untuk variabel Kualitas Pelayanan (X2) 

dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini : 
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Tabel 3.2 

Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan 

No. Item r hitung ≈ r tabel Kesimpulan 

1 Kondisi kabin kereta yang 

nyaman. 
0.420 > 0.1966 VALID 

2 Kebersihan ruang kabin 

kereta yang terawat. 
0.541 > 0.1966 VALID 

3 Kerapihan kru kabin kereta 

yang sesuai 
0.583 > 0.1966 VALID 

4 Penampilan fasilitas kabin 

kereta yang modern. 
0.469 > 0.1966 VALID 

5 Kesesuaian pelaksanaan 

pelayanan dengan SOP. 
0.410 > 0.1966 VALID 

6 Perhatian sungguh-sungguh 

kru kabin terhadap 

pelanggan yang mendapat 

masalah. 

0.642 > 0.1966 VALID 

7 Keandalan kru kabin dalam 

penyampaian jasa dari awal 

hingga akhir. 

0.558 > 0.1966 VALID 

8 Ketepatan waktu pelayanan 

sesuai dengan janji yang 

diberikan. 

0.542 > 0.1966 VALID 

9 Keakuratan dalam 

penjelasan penggunaan 

peralatan saat di kabin 

kereta. 

0.435 > 0.1966 VALID 

10 Kejelasan penyampaian 

informasi yang diberikan 

oleh Kru kabin kereta 

dengan jelas 

0.449 > 0.1966 VALID 

11 Kesedian kru kabin dalam 

memberikan layanan dengan 

cepat dan baik 

0.679 > 0.1966 VALID 

12 Kesedian kru kabin dalam 

membantu kesulitan yang 
0.494 > 0.1966 VALID 
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No. Item r hitung ≈ r tabel Kesimpulan 

dihadapi pelanggan 

13 Keluangan waktu kru kabin 

untuk menanggapi 

permintaan pelanggan 

dengan cepat. 

0.576 > 0.1966 VALID 

14 Kemampuan kru kabin 

menjamin kenyamanan saat 

berangkat dengan baik 

0.639 > 0.1966 VALID 

15 Kemampuan kru kabin 

menjamin kenyamanan saat 

kedatangan/sampai dengan 

baik 

0.588 > 0.1966 VALID 

16 Saya merasa aman selama 

berurusan dengan kru kabin. 
0.608 > 0.1966 VALID 

17 Kesabaran kru kabin dalam 

menangani pelanggan. 
0.532 > 0.1966 VALID 

18 Saya merasa ada dukungan 

kru kabin dalam 

melaksanakan tugas saat di 

kabin kereta. 

0.637 > 0.1966 VALID 

19 Perhatian secara umum kru 

kabin kepada pelanggan 

dengan perilaku yang baik 

0.514 > 0.1966 VALID 

20 Perhatian secara personal 

kru kabin kepada pelanggan 

dengan ramah  

0.556 > 0.1966 VALID 

21 Pemahaman kru kabin akan 

kebutuhan pelanggan saat di 

kabin kereta dengan baik  

0.508 > 0.1966 VALID 

22 Kesungguhan PT KAI 

dalam memenuhi 

kepentingan pelanggan  

0.633 > 0.1966 VALID 

23 Keluwesan dan kesesuaian 

jam berangkat dengan 
0.429 > 0.1966 VALID 
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No. Item r hitung ≈ r tabel Kesimpulan 

kesibukan pelanggan. 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019  

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa angka r hitung pada semua 

item yang digunakan untuk mengukur variabel Kualitas Pelayanan (X2) lebih 

besar dari angka r tabel sebesar 0,1966 atau dengan kata lain r hitung > r tabel. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semua item yang digunakan untuk 

mengukur variabel Kualitas Pelayanan (X2) adalah valid yaitu semua indikator 

dapat digunakan untuk menanyakan atau mengukur variabel Kualitas Pelayanan. 

Kemudian hasil perhitungan validitas untuk variabel Kepuasan Pelanggan 

(Z) dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini : 

Tabel 3.3 

Uji Validitas Variabel Kepuasan Konsumen  

No. Item r hitung ≈ r tabel Kesimpulan 

1 Puas dengan kualitas 

pelayanan yang diberikan  
0,546 > 0,1966 VALID 

2 Secara emosional, puas 

dengan jasa yang diberikan 

oleh PT KAI khususnya 

pada kereta Argo Sindoro. 

0,580 > 0,1966 VALID 

3 puas dengan harga 

ditawarkan. 
0,457 > 0,1966 VALID 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019  

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa angka r hitung pada semua 

item yang digunakan untuk mengukur variabel Kepuasan Pelanggan (Z) lebih 

besar dari angka r tabel sebesar 0,1966 atau dengan kata lain r hitung > r tabel. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semua item yang digunakan untuk 
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mengukur variabel Kepuasan Pelanggan (Z) adalah valid yaitu semua indikator 

dapat digunakan untuk menanyakan atau mengukur variabel Kepuasan Pelanggan. 

Selanjutnya yaitu hasil perhitungan validitas untuk variabel Loyalitas 

Pelanggan (Y) dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini : 

Tabel 3.4 

Uji Validitas Variabel Loyalitas Pelanggan 

No. Item r hitung ≈ r tabel Kesimpulan 

1 Merekomendasikan orang – 

orang sekitar untuk memakai 

Kereta Kelas Argo Sindoro 

untuk berpergian dari 

Semarang.  

0.511 > 0,1966 VALID 

2 Menolak untuk memakai jasa 

transportasi lainnya untuk 

berpergian selain Kereta Api 

Kelas Argo Sindoro.  

0.388 > 0,1966 VALID 

3 Ke depannya, akan 

menggunakan jasa Kereta Api 

Kelas Argo Sindoro kembali 

untuk Berpergian dari 

Semarang. 

0.513 > 0,1966 VALID 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa angka r hitung pada semua 

item yang digunakan untuk mengukur variabel Loyalitas Pelanggan (Y) lebih 

besar dari angka r tabel sebesar 0,1654 atau dengan kata lain r hitung > r tabel. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semua item yang digunakan untuk 

mengukur variabel Loyalitas Pelanggan (Y) adalah valid yaitu semua indikator 

dapat digunakan untuk menanyakan atau mengukur variabel Loyalitas Pelanggan. 
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3.1.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Reliabilitas memiliki pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan dalam mengumpulkan data karena 

instrumen tersebut sudah dinilai baik untuk digunakan. Kuesioner akan dikatakan 

reliabel apabila jawaban–jawaban yang diberikan oleh responden pada pernyataan 

–pernyataan yang diajukan dapat konsisten dan stabil dari waktu ke waktu 

(Sugiyono, 2010:172). Tujuan uji reliabilitas adalah untuk meyakinkan apabila 

dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan indikator yang sama, hasilnya 

tidak berubah-ubah.  

Dalam penelitian ini menggunakan SPSS yang memberikan sarana untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Adapun kriteria 

dalam pengambilan keputusan untuk melakukan uji reliabilitas adalah sebagai 

berikut : 

1. Jika angka Cronbach Alpha  melebihi 0,60 (Cronbach Alpha > 0,60) maka, 

dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel. 

2. Jika angka Cronbach Alpha kurang dari 0,60 (Cronbach Alpha < 0,60) 

maka, dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut tidak reliabel. 

Berikut ini merupakan tabel pengujian reliabilitas untuk variabel Harga 

(X1), Kualitas Pelayanan (X2), Kepuasan Pelanggan (Z), dan Loyalitas Pelanggan 

(Y) : 
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Tabel 3.5 

Uji Reliabilitas Variabel 

Variabel Nilai Cronbach Alpha ≈ Kesimpulan 

Harga 0,709 0,6 Reliabel 

Kualitas Pelayanan 0,911 0,6 Reliabel 

Kepuasan Pelanggan 0,702 0,6 Reliabel 

Loyalitas Pelanggan 0,615 0,6 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha dari 

keseluruhan variabel lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel, yang berarti 

kesamaan data dalam waktu yang berbeda dan data yang dihasilkan adalah akurat. 

3.2 Analisis Deskripsi Variabel 

 Pada bab ini disajikan data yang diolah dari hasil penelitian dalam bentuk 

tabel-tabel yang meliputi tentang persepsi atau penilaian responden mengenai 

variabel Harga, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen, dan Loyalitas 

Pelanggan melalui kuesioner. Berdasarkan data-data tersebut diharapkan mampu 

memberikan gambaran mengenai Harga dan kualitas Pelayanan terhadap 

Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan Pelanggan sebagai variabel mediasi.  

 Penelitian ini berlangsung di Stasiun Semarang Tawang dan juga 

menyebarkan kuesioner ini melalui Google Form dengan jumlah kuesioner 100 

buah. Hasil tersebut selanjutnya digunakan untuk mendapatkan tendensi jawaban 

responden mengenai kondisi masing-masing variabel penelitian.  
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3.2.1 Persepsi Responden Mengenai Harga  

 Menurut Kotler dan Keller (2012:410), menyatakan harga harus 

mencerminkan nilai konsumen bersedia membayar harga dibandingkan harus 

mencerminkan hanya biaya pembuatan produk atau memberikan layanan. Harga 

menrupakan 1 dari 7 marketing mix yang sering digunakan perusahaan untuk 

mempengaruhi persepsi konsumen dalam pembelian barang atau jasa. Berikut ini 

tanggapan responden mengenai indikator-indikator variabel harga:  

3.2.1.1 Tanggapan Responden Terhadap Variasi Harga Kereta Kelas Argo 

Sindoro dengan Kesesuaian Tipe Kelas dan Tujuannya 

 Variasi harga dapat membuat pelanggan tertarik untuk menggunakan 

Kereta Api Kelas Argo Sindoro.  Dimana lewat variasi harga tersebut, pelanggan 

akan berekspetasi tinggi dengan kereta kelas argo sindoro tersebut. Tabel 3.1 

dibawah ini berisi tanggapan pernyataan responden mengenai variasi harga Kereta 

Kelas Argo Sindoro.  

Tabel 3.6 

Tanggapan Responden Mengenai Variasi Harga Kereta Kelas Argo Sindoro 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat tidak bervariasi 1 1 

2 Tidak Bervariasi 1 1 

3 Kurang Bervariasi 8 8 

4 Bervariasi 83 83 

5 Sangat Bervariasi 7 7 

 Total 100 100 

 Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 
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Berdasarkan tabel 3.6 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 83 orang  (83%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 8 orang (8%) 

menyatakan kurang setuju, 7 orang (7%) menyatakan sangat setuju, 1 orang (1%) 

menyatakan tidak setuju dan 1 orang (1%) menyatakan sangat tidak setuju. 

Berdasarkan tabel diatas lebih dari 50 responden menyatakan setuju akan variasi 

harga kereta kelas argo sindoro. Dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa 

harga yang disediakan argo sindoro bervariasi sesuai dengan tipe kelas dan 

tujuannya. 

3.2.1.2 Tanggapan Responden Terhadap Keterjangkauan Harga Yang 

Ditawarkan Kereta Argo Sindoro Sesuai dengan Tipe Kelas dan Tujuannya   

 Keterjangkauan harga dapat membuat pelanggan tertarik dalam 

menggunakan Kereta Api Kelas Argo Sindoro. Terlebih lagi jika keterjangkauan 

harga tersebut sesuai dengan  ekspetasi para pelanggannya. Berikut hasil dari 

tanggapan responden terhadap keterjangkauan Harga kereta kelas argo sendiri.  

Tabel 3.7 

Tanggapan Responden Terhadap Keterjangkauan Harga Yang Ditawarkan 

Kereta Argo Sindoro Sesuai Dengan Tipe Kelas dan Tujuannya 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat tidak terjangkau 2 2 

2 Tidak terjangkau 4 4 

3 Kurang terjangkau 7 7 

4 terjangkau 75 75 

5 Sangat terjangkau 12 12 

 Total 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 
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Berdasarkan tabel 3.7 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 75 orang (75%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 12 orang (12%) 

menyatakan sangat setuju, 7 orang (7%) menyatakan kurang setuju, 4 orang (4%) 

menyatakan tidak setuju, dan 2 orang (2%) menyatakan sangat tidak setuju. 

Berdasarkan tabel diatas 75 responden menyatakan setuju ditambah 12 responden 

menyatakan sangat setuju akan keterjangkauan harga kereta kelas argo sindoro. 

Dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa harga yang ditawarkan kereta kelas 

argo sindoro masih terjangkau sesuai dengan tipe kelasnya dan tujuannya.  

3.2.1.3  Tanggapan Responden Terhadap Daya Saing Harga yang 

ditawarkan Kereta Argo Sindoro dengan Jenis Transportasi Lainnya 

 Daya Saing dapat memberikan pengaruh pelanggan dalam memilih jasa 

atau produk yang ditawarkan perusahaan – perusahaan. Dimana berdasarkan 

indikator ini apakah kereta api kelas argo sindoro yang dimiliki PT. KAI DAOP 

IV Semarang ini memiliki harga yang bersaing dengan perusahaan atau jenis 

transportasi lainnya dimata para responden. Berikut hasil dari tanggapan 

responden terhadap persaingan harga kereta kelas argo sindoro dengan jenis 

transportasi lainnya.  
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Tabel 3.8 

Tanggapan Responden Terhadap Daya Saing Harga yang ditawarkan Kereta 

Argo Sindoro dengan Jenis Transportasi Lainnya 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat tidak bersaing 2 2 

2 Tidak bersaing 2 2 

3 Kurang bersaing 17 17 

4 Bersaing 68 68 

5 Sangat bersaing 11 11 

 Total 100 100 

 

 Sumber: Data primer yang diolah, (2019) 

 Berdasarkan tabel 3.8 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 68 orang (68%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 17 orang (17%) 

menyatakan kurang setuju, 11 orang (11%) menyatakan sangat setuju, 2 orang 

(2%) menyatakan tidak setuju, dan 2 orang (2%) menyatakan sangat tidak setuju. 

Berdasarkan tabel diatas 68 responden menyatakan setuju akan daya saing harga 

yang ditawarkan kereta kelas argo sindoro dengan jenis transportasi lainnya. 

Dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa daya saing harga yang ditawarkan 

kereta kelas argo sindoro sudah bersaing dengan kompetitor lainnya.  

3.2.1.4 Tanggapan Responden Terhadap Harga yang ditawarkan Kereta 

Kelas Argo Sindoro Sesuai dengan Manfaat yang Diberikan oleh Jasanya. 

 Harga dapat memberikan manfaat dan apakah sebanding dengan manfaat 

yang diberikan. Dimana berdasarkan indikator ini, apakah Harga yang ditawarkan 

kereta api kelas argo sindoro memiliki manfaat dan kualitas yang sebanding. 
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Berikut hasil tanggapan dari responden terhadap kesesuaian harga dengan manfaat 

yang diberikan.  

Tabel 3.9 

Tanggapan Responden Terhadap Harga yang ditawarkan Kereta Kelas Argo 

Sindoro Sesuai dengan Manfaat yang Diberikan oleh Jasanya. 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat tidak sesuai  1 1 

2 Tidak sesuai 4 4 

3 Kurang sesuai 12 12 

4 Sesuai  69 69 

5 Sangat sesuai 14 14 

 Total 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 

 Berdasarkan tabel 3.9 diatas, pernyataan banyak dipilih oleh responden, 

yaitu sebanyak 69 orang (69%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 14 orang 

(14%) menyatakan sangat setuju, 12 orang (12%) menyatakan kurang setuju, 4 

orang (4%) menyatakan tidak setuju dan 1 orang (1%) menyatakan sangat tidak 

setuju. Berdasarkan tabel diatas 69 responden menyatakan setuju ditambah 14 

orang menyatakan sangat setuju akan kesesuaian harga dengan manfaat yang 

diberikan. Dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa harga yang ditawarkan 

kereta kelas argo sindoro sudah memberikan manfaat yang diberikan dengan 

keinginan pelanggan.  
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3.2.1.5 Tanggapan Responden Terhadap Harga yang ditawarkan Kereta 

Kelas Argo Sindoro  sesuai dengan kualitas pelayanan yang diberikan. 

 Harga dapat memberikan manfaat dan apakah sebanding dengan kualitas 

pelayanan yang diberikan. Dimana berdasarkan indikator ini, apakah Harga yang 

ditawarkan kereta api kelas argo sindoro memiliki kualitas pelayanan yang sesuai. 

Berikut hasil tanggapan dari responden terhadap kesesuaian harga dengan kualitas 

pelayanan yang diberikan. 

Tabel 3.10  

Tanggapan Responden Terhadap Harga yang ditawarkan Kereta Kelas Argo 

Sindoro  sesuai dengan kualitas pelayanan yang diberikan. 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat tidak sesuai  1 1 

2 Tidak sesuai 2 2 

3 Kurang sesuai 14 14 

4 Sesuai  67 67 

5 Sangat sesuai 16 16 

 Total 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 

 Berdasarkan Tabel 3.10 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 67 orang (67%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 16 orang (16%) 

menyatakan sangat setuju, 14 orang (14%) kurang setuju, 2 orang (2%) tidak 

setuju, dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 67 

responden menyatakan setuju ditambah 16 responden menyatakan sangat setuju 

dengan kesesuain harga kereta argo sindoro dengan kualitas pelayanan yang 
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diberikan. Dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa harga yang ditawarkan 

kereta kelas argo sindoro sudah sesuai dengan kualitas pelayanan yang diberikan.  

3.2.1.6 Rekapitulasi Penilaian Responden Mengenai Harga  

Setelah data-data yang digali melalui indikator variabel Harga diketahui, 

berikut ini akan disajikan tabel rekapitulasi penilaian responden mengenai 

variabel Harga. Rekapitulasi penilaian responden dilakukan untuk mengetahui 

secara jelas pernyataan mana yang memiliki nilai di atas rata-rata dan pernyataan 

mana yang memiliki nilai di bawah rata-rata. Hasil rekapitulasi penilaian ini dapat 

dijadikan dasar bagi peneliti dalam memberikan saran yang tepat sesuai dengan 

aspek-aspek yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan. Pada Tabel 3.11 di 

bawah ini, disajikan rekapitulasi penilaian responden mengenai variabel Harga: 

Tabel 3.11 

Rekapitulasi Jawaban Responden mengenai Variabel Harga 

No 
Item 

Pernyataan 

Jumlah 

Responden 

Skor 

Skor 

Total 
Mean 5 4 3 2 1 

F % F % F % F % F % 

1 H 1 100 7 7 83 83 8 8 1 1 1 1 394 3,94 

2 H 2 100 12 12 75 75 7 7 4 4 2 2 391 3,91 

3 H 3 100 11 11 68 68 17 17 2 2 2 2 384 3,84 

4 H 4 100 14 14 69 69 12 12 4 4 1 1 391 3,91 

5 H 5 100 16 16 67 67 14 14 2 2 1 1 395 3,95 

Mean Skor Variabel 3,91 

H 1 = Variasi Harga Kereta 

H 2 = Keterjangkauan Harga Yang Ditawarkan 

H 3 = Daya Saing Harga yang Ditawarkan 
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H 4 = Harga yang ditawarkan Sesuai dengan Manfaat 

H 5 = Harga yang ditawarkan Sesuai dengan Kualitas Pelayanan 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 3.11 di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 

variabel Harga  adalah 3,91. Hal tersebut berarti responden menilai bahwa Harga 

dapat diterima oleh para pelanggan kereta argo sindoro. Item pernyataan dengan 

nilai rata-rata di bawah nilai rata-rata adalah item pernyataan H 3 yaitu dengan 

nilai rata-rata 3,84. Adanya nilai di bawah rata-rata pada item pernyataan H 3  

disebabkan karena Harga kereta argo sindoro sendiri yang masih belum terlalu 

memiliki daya saing dengan armada kereta lainnya maupun jenis transportasi 

lainnya.  

3.2.1.7 Kategorisasi Variabel Harga  

Untuk memberikan penilaian terhadap variabel Harga, maka digunakan 

tingkat pengukuran interval supaya dapat dikategorisasikan tingkatan persepsi 

responden terhadap Harga berdasarkan data yang diperoleh. Lebar interval (I) 

dapat diperoleh menggunakan rumus : 

I = 
𝑅

𝐾
 

Keterangan : I  = Lebar Interval 

  R = Rentang, yaitu nilai interval tertinggi-interval terendah 

  K = Jumlah interval kelas 

Dalam penelitian ini, variabel Harga terdiri dari 5 ( lima ) pernyataan 

dengan skor untuk masing-masing pernyataan dijumlahkan untuk mendapatkan 
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skor gabungan agar dapat diklasifikasikan dalam lima kategori dengan 

kategorisasi sebagai berikut : 

1. Untuk jawaban sangat tidak setuju maka skornya adalah 1 

2. Untuk jawaban tidak setuju maka skornya adalah  2 

3. Untuk jawaban kurang setuju maka skornya adalah  3 

4. Untuk jawaban setuju maka skornya adalah   4 

5. Untuk jawaban sangat setuju maka skornya adalah  5 

Berdasarkan pada lampiran, dapat diketahui bahwa akumulasi dari lima 

pernyataan pada variabel Harga nilai interval terendahnya adalah 5 dan nilai 

interval tertingginya adalah 25. Dari angka ini dapat diketahui bahwa lebar 

interval variabel Harga  adalah : 

 

I = 
(5𝑥5)−(5𝑥1)

5
 = 

25−5

5
 = 4 

Mengacu pada interval kelas tersebut, maka kategorisasi antar kelas secara 

akumulasi adalah :  

1. Kategori sangat rendah maka skornya adalah  : 5,00 – 9,00 

2. Kategori rendah maka skornya adalah  : >9,00 – 13,00  

3. Kategori cukup tinggi maka skornya adalah  : >13,00 – 17,00 

4. Kategori tinggi maka skornya adalah   : >17,00 – 21,00 

5. Kategori sangat tinggi maka skornya adalah  : >21,00 – 25,00 
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Sesuai kategorisasi tersebut dan setelah dilakukan inventarisir skor pada 

tabel induk, maka diperoleh tabel komunikasi untuk variabel Harga (X1) 

yaitu : 

Tabel 3.12 

Kategorisasi Variabel Harga 

No. Skor Kategorisasi Frekuensi Persentase 

1 5,00 – 9,00 Sangat Rendah 1 1% 

2 >9,00 – 13,00 Rendah 1 1% 

3 >13,00 – 17,00 Cukup Tinggi 6 6% 

4 >17,00 – 21,00 Tinggi 69 69% 

5 >21,00 – 25,00 Sangat Tinggi 23 23% 

Total 100 100% 

 Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

3.2.2 Persepsi Responden Mengenai Kualitas Pelayanan 

 Kotler dalam Alma (2007:286), mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan 

adalah suatu cara kerja perusahaan yang berusaha mengadakan perbaikan mutu 

secara terus-menerus terhadap proses, produk dan service yang dihasilkan 

perusahaan. Sedangkan menurut Tjiptono (2007), kualitas pelayanan merupakan 

upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 

penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Berikut ini tanggapan 

responden mengenai indikator-indikator variabel harga:  

3.2.2.1 Tanggapan Responden Terhadap Kondisi Kabin Kereta Yang 

Nyaman 

 Kondisi kabin kereta yang nyaman yang termasuk dalam unsur bukti fisik 

dalam kualitas pelayanan merupakan impresi awal pelanggan dalam 
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menggunakan jasa kereta api kelas argo sindoro. Berikut hasil tanggapan dari 

responden terhadap kondisi kabin kereta yang nyaman.  

Tabel 3.13 

Tanggapan Responden Terhadap Kondisi Kereta Yang Nyaman 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat tidak nyaman 1 1 

2 Tidak nyaman 0 0 

3 Kurang nyaman 9 9 

4 Nyaman 69 69 

5 Sangat nyaman 21 21 

 Total 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 

Berdasarkan Tabel 3.13 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 69 orang (69%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 21 orang (21%) 

menyatakan sangat setuju, 9 orang (9%) kurang setuju, 0 orang (0%) tidak setuju, 

dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 69 responden 

menyatakan setuju ditambah 21 responden menyatakan sangat setuju dengan 

kondisi kereta yang nyaman. Dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa 

responden setuju kondisi kereta kelas argo sindoro sudah nyaman.  

3.2.2.2 Tanggapan Responden Terhadap Kebersihan Ruang Kabin Kereta 

Yang Terawat 

 Kebersihan ruang kabin kereta yang terawat yang termasuk dalam bukti 

fisik kualitas pelayanan merupakan impresi awal pelanggan dalam menggunakan 
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jasa kereta kelas argo sindoro. Berikut hasil tanggapan dari responden terhadap 

kebersihan ruang kabin kereta yang terawat. 

Tabel 3.14 

Tanggapan Responden Terhadap Kebersihan Ruang Kabin Kereta Yang 

Terawat 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat tidak terawat 1 1 

2 Tidak terawat 2 2 

3 Kurang terawat 13 13 

4 Terawat 65 65 

5 Sangat terawat 19 19 

 Total 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 

Berdasarkan Tabel 3.14 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 65 orang (65%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 19 orang (19%) 

menyatakan sangat setuju, 13 orang (13%) kurang setuju, 2 orang (2%) tidak 

setuju, dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 65 

responden menyatakan setuju ditambah 19 responden menyatakan sangat setuju 

dengan kondisi kereta yang nyaman. Dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa 

responden setuju kebersihan ruang kabin kereta argo sindoro sudah terawat.  

3.2.2.3  Tanggapan Responden Terhadap Kerapihan Kru Kabin Kereta Yang 

Sesuai 

 Kerapihan Kru Kabin Kereta yang sesuai merupakan salah satu unsur 

dalam bentuk fisik kualitas pelayanan karena kerapihan kru kabin merupakan 

impresi para pelanggan kereta argo sindoro terhadap pelayanan yang diberikan. 
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Kerapihan kru kabin kereta menujukan bahwa kru di dalam kabin kereta tersebut 

mempunyai perilaku yang sesuai dengan budaya perusahaan. Berikut hasil 

tanggapan dari responden terhadap kerapihan kru kabin kereta yang sesuai.  

Tabel 3.15  

Tanggapan Responden Terhadap Kerapihan Kru Kabin Kereta Yang Sesuai  

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat tidak sesuai 1 1 

2 Tidak sesuai 1 1 

3 Kurang sesuai 1 1 

4 Sesuai 84 84 

5 Sangat sesuai  13 19 

 Total 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 

Berdasarkan Tabel 3.15 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 84 orang (84%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 13 orang (13%) 

menyatakan sangat setuju, 1 orang (1%) kurang setuju, 1 orang (1%) tidak setuju, 

dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 84 responden 

menyatakan setuju ditambah 13 responden menyatakan sangat setuju dengan 

kondisi kereta yang nyaman. Dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa 

responden setuju kerapihan para kru kabin kereta argo sindoro sudah sesuai. 

3.2.2.4 Tanggapan Responden Terhadap Penampilan Fasilitas Kabin Kereta 

Yang Modern 

 Fasilitas kabin kereta yang modern termasuk di dalam bukti fisik kualitas 

pelayanan karena fasilitas kabin merupakan bukti yang dapat dirasakan langsung 
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oleh para pelanggannya. Fasilitas yang modern juga dapat membuat pelanggan 

merasa nyaman ketika menggunakan jasa kereta api argo sindoro. Berikut hasil 

tanggapan dari responden terhadap kerapihan kru kabin kereta yang sesuai.  

Tabel 3.16  

Tanggapan Responden Penampilan Fasilitas Kabin Kereta yang Modern  

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat tidak modern 2 2 

2 Tidak modern 1 1 

3 Kurang modern 21 21 

4 Modern 64 64 

5 Sangat modern  12 12 

 Total 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 

Berdasarkan Tabel 3.16 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 64 orang (64%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 21 orang (21%) 

menyatakan kurang setuju, 12 orang (12%) sangat setuju, 1 orang (1%) tidak 

setuju, dan 2 orang (2%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 64 

responden menyatakan setuju tetapi, 21 responden menyatakan kurang setuju 

dengan kondisi kereta yang nyaman. Walaupun terdapat 21 orang yang tidak 

setuju, dari data diatas dapat disimpulkan bahwa responden setuju kerapihan para 

kru kabin kereta argo sindoro sudah sesuai. 
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3.2.2.5 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Pelaksanaan Pelayanan 

dengan Jadwal yang Telah Disusun. 

 Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan jadwal yang telah disusun 

merupakan sebuah komitmen perusahaan terhadap kereta argo sindoro sendiri 

untuk dapat menepati SOP yang telah disusun kepada para pelangganya. Jika 

pelaksanaannya sudah sesuai dengan SOP yang telah disusun, maka para 

pelanggan pun akan merasa senang. Berikut hasil tanggapan dari responden 

terhadap kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan jadwal yang telah disusun.  

Tabel 3.17  

Tanggapan Responden Terhadap kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan 

SOP yang telah disusun  

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat tidak sesuai 1 1 

2 Tidak sesuai 0 0 

3 Kurang sesuai 6 6 

4 Sesuai 68 68 

5 Sangat sesuai   25 25 

 Total 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 

Berdasarkan Tabel 3.17  diatas, pernyataan banyak dipilih responden, 

yaitu sebanyak 68 orang (68%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 25 orang 

(25%) menyatakan sangat setuju, 6 orang (6%) sangat setuju, 0 orang (0%) tidak 

setuju, dan 1 orang (2%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 68 

responden menyatakan setuju ditambah 21 responden menyatakan sangat setuju 

dengan kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan jadwal yang telah disusun. 
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Dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa responden setuju pelaksanaan 

pelayanan dengan SOP yang telah disusun sudah sesuai menurut.  

3.2.2.6 Tanggapan Responden Terhadap Perhatian Sungguh-Sungguh Kru 

Kabin terhadap Pelanggan yang Mendapat Masalah. 

 Perhatian sungguh-sungguh kru kabin merupakan unsur yang penting 

dalam sebuah pelayanan terlebih pada pelayanan di dalam kereta. Karena, 

perhatian sungguh-sungguh kru kabin merupakan afeksi terhadap para 

penumpang. Terlebih jika penumpang tersebut mendapatkan masalah pelayanan, 

kru kabin harus memberikan yang terbaik kepada mereka. Berikut hasil tanggapan 

dari responden terhadap perhatian sungguh-sungguh kru kabin terhadap pelanggan 

yang mendapat masalah.  

Tabel 3.18  

Tanggapan Responden Terhadap Perhatian Sungguh-Sungguh Kru Kabin 

terhadap Pelanggan yang Mendapat Masalah 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat tidak perhatian 1 1 

2 Tidak perhatian 1 1 

3 Kurang perhatian 14 14 

4 Perhatian 74 74 

5 Sangat perhatian   10 10 

 Total 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 

Berdasarkan Tabel 3.18  diatas, pernyataan banyak dipilih responden, 

yaitu sebanyak 74 orang (74%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 14 orang 
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(14%) menyatakan kurang setuju, 10 orang (10%) sangat setuju, 1 orang (1%) 

tidak setuju, dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 74 

responden menyatakan setuju dengan perhatian yang sungguh-sungguh kru kabin 

terhadap pelanggan yang mendapat masalah. Tetapi terdapat 14 orang yang masih 

kurang setuju dengan perhatian kru kabin tersebut. Dengan data diatas dapat 

disimpulkan bahwa responden setuju pelanggan yang mendapat masalah pastinya 

mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari kru kabin kereta argo sindoro.  

3.2.2.7  Tanggapan Responden Terhadap Keandalan Kru Kabin dalam 

Penyampaian Layanan dari Awal Hingga Akhir. 

 Keandalan kru kabin dalam penyampaian layanan merupakan hal yang 

sangat penting untuk diperhatikan di dalam kualitas pelayanan. Karena 

penyampaian layanan merupakan komitmen dari perusahaan KAI sendiri untuk 

menjamin bahwa pelanggan nantinya akan merasa aman dan nyaman ketika 

menggunakan kereta api argo sindoro tersebut. Penyampaian layanan seperti 

menyediakan makanan, selimut, dan lainnya. Berikut hasil tanggapan dari 

responden terhadap Keandalan Kru Kabin dalam Penyampaian Jasa dari awal 

hingga Akhir 
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Tabel 3.19  

Tanggapan Responden Terhadap Keandalan Kru Kabin dalam 

Penyampaian Jasa dari Awal Hingga Akhir 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat tidak andal 1 1 

2 Tidak andal 1 1 

3 Kurang andal 13 13 

4 Andal 76 76 

5 Sangat andal    9 9 

 Total 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 

Berdasarkan Tabel 3.19 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 76 orang (76%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 13 orang (13%) 

menyatakan kurang setuju, 9 orang (9%) sangat setuju, 1 orang (1%) tidak setuju, 

dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 76 responden 

menyatakan setuju dengan keandalan kru kabin dalam penyampaian informasi 

dari awal hingga akhir. Tetapi terdapat 13 orang yang masih kurang setuju dengan 

penyampaian informasi tersebut. Dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa 

responden setuju kru kabin kereta argo sindoro andal dalam menyampaikan 

jasanya dari awal hingga akhir. 

3.2.2.8 Tanggapan Responden Terhadap Ketepatan Waktu Pelayanan Sesuai 

dengan Janji yang Diberikan. 

 Ketepatan waktu pelayanan merupakan unsur dalam kualitas pelayanan 

yang perlu diperhatikan karena pelanggan pastinya ingin sampai ke tujuan dengan 

waktu yang tepat sesuai jadwal. Maka dari itu, perusahaan harus juga senantiasa 
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berkomitmen terhadap jadwal kereta yang sudah disusun sedari awal. Berikut ini 

adalah hasil tanggapan dari responden terhadap terhadap ketepatan waktu 

pelayanan sesuai dengan janji yang diberikan. 

Tabel 3.20  

Tanggapan Responden Terhadap Ketepatan Waktu Pelayanan Sesuai 

dengan Janji yang Diberikan 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat tidak tepat 1 1 

2 Tidak tepat 1 1 

3 Kurang tepat 12 12 

4 Tepat 73 73 

5 Sangat tepat    13 13 

 Total 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019)  

Berdasarkan Tabel 3.20 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 73 orang (73%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 13 orang (13%) 

menyatakan kurang setuju, 12 orang (12%) sangat setuju, 1 orang (1%) tidak 

setuju, dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 73 

responden menyatakan setuju dengan ketepatan waktu pelayanan sesuai janji yang 

diberikan ditambah 13 orang yang sangat setuju dengan persepsi tersebut. Dengan 

data diatas dapat disimpulkan bahwa responden setuju ketepatan waktu pelayanan 

sudah sesuai dengan janji yang diberikan. 
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3.2.2.9 Tanggapan Responden Terhadap Keakuratan dalam Penjelasan 

Penggunaan Peralatan saat di Kabin Kereta. 

 Keakuratan dalam penjelasan penggunaan peralatan saat di kabin kereta 

merupakan unsur di dalam kualitas pelayanan yang penting karena di dalam kereta 

memounyai beberapa peralatan yang belum pernah dijelaskan sebelumnya. Seperti 

misalnya, pemecah kaca untuk keadaan darurat, meja lipat, senderan kaki, dan 

sebagainya. Keakuratan penjelasan tersebut berguna agar pelanggan di dalamnya 

tidak bingung saat menggunakan alat – alat tersebut. Berikut ini adalah hasil 

tanggapan dari responden keakuratan dalam penjelasan penggunaan peralatan saat 

di kabin kereta.  

Tabel 3.21  

Tanggapan Responden Terhadap keakuratan dalam penjelasan penggunaan 

peralatan saat di kabin kereta 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat tidak akurat 1 1 

2 Tidak akurat 1 1 

3 Kurang akurat 16 16 

4 Akurat 75 75 

5 Sangat akurat   7 7 

 Total 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019)  

Berdasarkan Tabel 3.21  diatas, pernyataan banyak dipilih responden, 

yaitu sebanyak 75 orang (75%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 16 orang 

(16%) menyatakan kurang setuju, 7 orang (7%) sangat setuju, 1 orang (1%) tidak 

setuju, dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 73 
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responden menyatakan setuju dengan ketepatan waktu pelayanan sesuai janji yang 

diberikan tetapi terdapat 14 orang yang kurang setuju dengan persepsi tersebut. 

Dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa responden setuju penjelasan 

peralatan di dalam kereta sudah akurat. 

3.2.2.10 Tanggapan Responden Terhadap Kejelasan Penyampaian Informasi 

yang Diberikan oleh Kru Kabin Kereta dengan Jelas 

 Kejelasan penyampaian informasi merupakan hal perlu diperhatikan di 

dalam kualitas pelayanan. Karena informasi di dalam kereta itu sangat penting 

terlebih tentang tujuan yang dituju, dan informasi tentang kereta sudah berhenti 

dimana. Karena jika kru kabin tidak jelas dalam menyampaikan informasi, maka 

pelanggan akan merasa bingung dan merasa tidak nyaman. Berikut ini adalah 

hasil tanggapan dari responden terhadap kejelasan penyampaian informasi yang 

diberikan oleh kabin kereta dengan jelas.  

Tabel 3.22  

Tanggapan Responden Terhadap Kejelasan Penyampaian Informasi yang 

Diberikan oleh Kru Kabin Kereta dengan Jelas 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat tidak jelas 1 1 

2 Tidak jelas 1 1 

3 Kurang jelas 11 11 

4 Jelas 77 77 

5 Sangat Jelas   10 10 

 Total 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019)  
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Berdasarkan Tabel 3.22  diatas, pernyataan banyak dipilih responden, 

yaitu sebanyak 77 orang (77%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 11 orang 

(16%) menyatakan kurang setuju, 10 orang (10%) sangat setuju, 1 orang (1%) 

tidak setuju, dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 77 

responden menyatakan setuju dengan ketepatan waktu pelayanan sesuai janji yang 

diberikan tetapi terdapat 11 orang yang kurang setuju dengan persepsi tersebut. 

Dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa responden setuju penyampaian 

informasi yang diberikan kru kabin kereta sudah jelas. 

3.2.2.11 Tanggapan Responden Terhadap Kesediaan Kru Kabin dalam 

Memberikan Layanan dengan Cepat yang Baik 

 Kesediaan kru kabin dalam memberikan layanan kepada para 

penumpangnya harus cepat dan tanggap. Karena jika penumpang yang memiliki 

masalah saat menaiki kereta dan kru kabin tidak tanggap, maka penumpang akan 

merasa kecewa dan merasa tidak dilayani. Berikut ini adalah hasil tanggapan dari 

responden terhadap kesediaan kru kabin dalam memberikan layanan dengan cepat 

yang baik.  
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Tabel 3.23  

Tanggapan Responden Terhadap Kesediaan Kru Kabin Dalam Memberikan 

Layanan dengan Cepat dan Baik 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat tidak cepat 1 1 

2 Tidak cepat 1 1 

3 Kurang cepat 10 10 

4 Cepat 78 78 

5 Sangat cepat   10 10 

 Total 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 

Berdasarkan Tabel 3.23 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 78 orang (78%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 10 orang (16%) 

menyatakan kurang setuju, 10 orang (10%) sangat setuju, 1 orang (1%) tidak 

setuju, dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 78 

responden menyatakan setuju dengan ketepatan waktu pelayanan sesuai janji yang 

diberikan ditambah terdapat 10 orang yang sangat setuju dengan persepsi tersebut. 

Tetapi terdapat pula 10 orang berpendapat kurang setuju dengan persepsi tersebut. 

Dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa responden setuju kru kabin dalam 

memberikan layanan sudah cepat dan baik. 

3.2.2.12 Tanggapan Responden Terhadap Kesedian Kru Kabin dalam 

Membantu Kesulitan yang Dihadapi Pelanggan 

 Sudah seharusnya kru kabin dalam kereta membantu kesulitan yang 

dihadapi penumpang. Karena jika penumpang mengalami kesulitan dan tidak 

dibantu, maka penumpang tersebut kecewa dan mungkin saja ke depannya merasa 
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kereta argo sindoro tidak layak lagi untuk dipergunakan jasanya. Berikut ini 

adalah hasil tanggapan dari responden terhadap kesediaan kru kabin dalam 

membantu kesulitan yang dihadapi pelanggan 

Tabel 3.24  

Tanggapan Responden Terhadap kesediaan kru kabin dalam membantu 

kesulitan yang dihadapi pelanggan 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat tidak membantu 1 1 

2 Tidak membantu 0 0 

3 Kurang membantu 6 6 

4 Membantu 84 84 

5 Sangat membantu    9 9 

 Total 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 

Berdasarkan Tabel 3.24 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 84 orang (84%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 6 orang (6%) 

menyatakan kurang setuju, 9 orang (9%) sangat setuju, 0 orang (0%) tidak setuju, 

dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 84 responden 

menyatakan setuju dengan ketepatan waktu pelayanan sesuai janji yang diberikan 

ditambah terdapat 9 orang yang sangat setuju dengan persepsi tersebut. Karena 

mendapatkan respon positif, dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa 

responden setuju kesediaan kru kabin dalam membantu kesulitan penumpang 

sudah baik. 
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3.2.2.13 Tanggapan Responden Terhadap Keluangan Waktu Kru Kabin 

untuk Menanggapi Permintaan Pelanggan dengan Cepat. 

 Keluangan waktu kru kabin untuk menanggapi permintaan pelanggan 

dengan cepat merupakan unsur kualitas pelayanan yang perlu diperhatikan karena 

pada umumnya, dalam perjalanan pastinya penumpang akan butuh sesuatu seperti 

obat-obatan, makanan ringan maupun berat, minuman, dan selimut terlebih jika 

perjalanannya jauh. Kru kabin harus bisa menanggapi permintaan penumpang 

dengan cepat agar penumpang merasa dilayani dan puas. Berikut ini adalah hasil 

tanggapan dari responden terhadap keluangan kru kabin untuk menanggapi 

permintaan pelanggan dengan cepat.  

Tabel 3.25  

Tanggapan Responden Terhadap Keluangan Kru Kabin untuk Menanggapi 

Permintaan Pelanggan dengan Cepat 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat tidak cepat 1 1 

2 Tidak cepat 1 1 

3 Kurang cepat 13 13 

4 Cepat 75 75 

5 Sangat cepat    10 10 

 Total 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 

Berdasarkan Tabel 3.25 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 75 orang (75%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 13 orang (13%) 

menyatakan kurang setuju, 10 orang (10%) sangat setuju, 1 orang (1%) tidak 

setuju, dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 75 
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responden menyatakan setuju dengan keluangan kru kabin untuk menanggapi 

permintaan pelanggan dengan cepat ditambah terdapat 9 orang yang sangat setuju 

dengan persepsi tersebut. Tetapi terdapat pula 13 orang kurang setuju dengan 

persepsi tersebut. Karena mayoritas mendapatkan respon positif, dengan data 

diatas dapat disimpulkan bahwa responden setuju kru kabin memiliki keluangan 

untuk menanggapi permintaan pelanggan dengan cepat.  

3.2.2.14  Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan Kru Kabin 

Menjamin Kenyamanan saat Berangkat dengan Baik 

 Kru kabin harus bisa menjamin kenyamanan saat berangkat dengan baik 

mulai dari cara mereka menyambut penumpang masuk ke dalam kereta, 

menunjukan kursi yang ditempati dan juga kenyamanan saat kereta sedang 

berjalan seperti menyediakan makanan, minuman, dan fasilitas penunjang 

lainnya..  

Tabel 3.26  

Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan Kru Kabin Menjamin 

Kenyamanan saat Berangkat dengan Baik 

No Pernyataan Jumlah Persentase (%) 

1 Sangat Tidak mampu 1 1 

2 Tidak mampu 0 0 

3 Kurang mampu 8 8 

4 Mampu 79 79 

5 Sangat mampu 12 12 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 
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Berdasarkan Tabel 3.26 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 79 orang (79%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 12 orang (12%) 

menyatakan sangat setuju, 8 orang (8%) kurang setuju, 0 orang (0%) tidak setuju, 

dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 79 responden 

menyatakan setuju dengan kemampuan kru kabin menjamin kenyamanan saat 

berangkat dengan baik ditambah terdapat 12 orang yang sangat setuju dengan 

persepsi tersebut. Tetapi terdapat pula 8 orang kurang setuju dengan persepsi 

tersebut. Karena mayoritas mendapatkan respon positif, dengan data diatas dapat 

disimpulkan bahwa responden setuju kru kabin bisa menjamin kenyamanan saat 

berangkat dengan baik.  

3.2.2.15 Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan Kru Kabin 

Menjamin Kenyamanan saat Kedatangan/sampai dengan Baik 

 Kru kabin harus bisa menjamin kenyamanan juga saat kedatangan atau 

sampai di tujuan dengan baik seperti membantu penumpang untuk menurunkan 

barang-barangnya dari kabin, memunguti sampah yang ada di kursi-kursi, 

menuntun penumpang ke arah pintu keluar dan juga mengambil kembali fasilitas 

penunjangnya seperti selimut, earphone, dan sebagainya. Berikut ini adalah hasil 

tanggapan dari responden terhadap kemampuan kru kabin menjamin kenyamanan 

saat berangkat dengan baik.  
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Tabel 3.27  

Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan Kru Kabin Menjamin 

Kenyamanan saat Kedatangan/sampai dengan Baik 

No Pernyataan Jumlah Persentase (%) 

1 Sangat Tidak mampu 1 1 

2 Tidak mampu 2 2 

3 Kurang mampu 6 8 

4 Mampu 80 80 

5 Sangat mampu 11 11 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 

Berdasarkan Tabel 3.27 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 80 orang (80%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 11 orang (11%) 

menyatakan sangat setuju, 6 orang (6%) kurang setuju, 2 orang (2%) tidak setuju, 

dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 80 responden 

menyatakan setuju dengan kemampuan kru kabin menjamin kenyamanan saat 

kedatangan atau sampai dengan baik ditambah terdapat 11 orang yang sangat 

setuju dengan persepsi tersebut. Tetapi terdapat pula 6 orang kurang setuju dengan 

persepsi tersebut. Karena mayoritas mendapatkan respon positif, dengan data 

diatas dapat disimpulkan bahwa responden setuju kru kabin bisa menjamin 

kenyamanan saat kedatangan atau saat sampai dengan baik.  
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3.2.2.16 Tanggapan Responden Terhadap Perasaan Aman saat Berurusan 

dengan Kru Kabin  

 Kru kabin sudah seharusnya untuk membuat penumpang untuk merasa 

aman saat berurusan di dalam kereta. Karena, jika kru kabin membuat rasa tidak 

aman di dalam kereta seperti emosi kepada penumpang, maka penumpang akan 

merasa kecewa dan menimbulkan konflik antara kru kabin dengan penumpangnya 

tersebut yang nantinya dapat menimbulkan konflik pula ke perusahaan KAI 

DAOP IV sendiri. Berikut ini adalah hasil tanggapan dari responden terhadap 

perasaan aman saat berurusan dengan kru kabin.  

Tabel 3.28  

Tanggapan Responden Terhadap Perasaan Aman saat Berurusan dengan 

Kru Kabin 

No Pernyataan Jumlah Persentase (%) 

1 Sangat Tidak aman 1 1 

2 Tidak aman 1 1 

3 Kurang aman 5 5 

4 Aman  77 77 

5 Sangat aman 16 16 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 

Berdasarkan Tabel 3.28 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 77 orang (77%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 16 orang (16%) 

menyatakan sangat setuju, 5 orang (5%) kurang setuju, 1 orang (1%) tidak setuju, 

dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 77 responden 
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menyatakan setuju dengan perasaan aman saat berurusan dengan kru kabin 

ditambah terdapat 11 orang yang sangat setuju dengan persepsi tersebut. Tetapi 

terdapat pula 5 orang kurang setuju dengan persepsi tersebut. Karena mayoritas 

mendapatkan respon positif, dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa 

responden setuju terhadap perasaan aman saat berususan dengan kru kabin. 

3.2.2.17  Tanggapan Responden Terhadap Kesabaran kru Kabin dalam 

Menangani Pelanggan. 

 Sudah seharusnya kru kabin dalam menangani pelanggan harus memiliki 

perilaku yang sabar. Karena disini penumpang dianggap sebagai “raja” yang harus 

di layani. Jika, kru kabin tidak sabar dalam menangani penumpang, maka akan 

menimbulkan kecerobohan sendiri yang nantinya menyebabkan penumpang 

kecewa dan komplain. Berikut ini adalah hasil tanggapan dari responden terhadap 

kesabaran kru kabin dalam menangani pelanggan. 

 Tabel 3.29  

Tanggapan Responden Terhadap Kesabaran Kru Kabin dalam Menangani 

Pelanggan 

No Pernyataan Jumlah Persentase (%) 

1 Sangat Tidak sabar 1 1 

2 Tidak sabar 0 0 

3 Kurang sabar 5 5 

4 Sabar  84 84 

5 Sangat sabar 10 10 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 
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Berdasarkan Tabel 3.29 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 84 orang (84%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 10 orang (10%) 

menyatakan sangat setuju, 5 orang (5%) kurang setuju, 0 orang (0%) tidak setuju, 

dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 84 responden 

menyatakan setuju dengan kesabaran kru kabin dalam menangani pelanggan 

ditambah terdapat 10 orang yang sangat setuju dengan persepsi tersebut. Tetapi 

terdapat pula 5 orang kurang setuju dengan persepsi tersebut. Karena mayoritas 

mendapatkan respon positif, dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa 

responden setuju terhadap kesabaran kru kabin dalam menangani pelanggan. 

3.2.2.18 Tanggapan Responden Terhadap Dukungan Kru Kabin dalam 

Melaksanakan Tugas saat di Kabin Kereta. 

 Dukungan kru kabin dalam melaksanakan tugasnya di dalam kabin kereta 

merupakan hal yang penting. Karena, jika tidak ada dukungan dari kru kabin yang 

lain, maka akan menimbulkan masalah sendiri pada kru kabin untuk melayani 

penumpangnya. Contoh dukungan kru kabin sendiri misalnya pembagian tugas 

dalam pelayanan seperti pengecekan tiket, menyediakan makanan dan minuman, 

informasi stasiun yang akan dituju, dan sebagainya. Berikut ini adalah hasil 

tanggapan dari responden terhadap dukungan kru kabin dalam melaksanakan 

tugas di dalam kabin kereta. 
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Tabel 3.30  

Tanggapan Responden Terhadap Dukungan Kru Kabin dalam 

Melaksanakan Tugas di dalam Kabin Kereta 

No Pernyataan Jumlah Persentase (%) 

1 Sangat Tidak mendukung 1 1 

2 Tidak mendukung 1 1 

3 Kurang mendukung 10 10 

4 Mendukung 77 77 

5 Sangat mendukung 11 11 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 

Berdasarkan Tabel 3.30 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 77 orang (77%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 11 orang (11%) 

menyatakan sangat setuju, 10 orang (10%) kurang setuju, 1 orang (1%) tidak 

setuju, dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 77 

responden menyatakan setuju dengan dukungan kru kabin dalam melaksanakan 

tugas di dalam kabin kereta ditambah terdapat 11 orang yang sangat setuju dengan 

persepsi tersebut. Tetapi terdapat pula 10 orang kurang setuju dengan persepsi 

tersebut. Karena mayoritas mendapatkan respon positif, dengan data diatas dapat 

disimpulkan bahwa responden setuju terhadap adanya dukungan kru kabin dalam 

melaksanakan tugasnya di dalam kabin kereta.  
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3.2.2.19 Tanggapan Responden Terhadap Perhatian Secara Umum Kru 

Kabin Kepada Pelanggan dengan Perilaku yang Baik 

 Kru kabin sudah seharusnya untuk memberikan perhatian secara umum 

kepada para penumpangnya dan tidak berpilih kasih. Terlebih misalnya jika 

terdapat penumpang yang sudah lanjut usia ataupun disabilitas. Penumpang 

tersebut harus di perlakukan secara umum dan lebih diperhatikan. Berikut ini 

adalah hasil tanggapan dari responden terhadap perhatian secara umum kepada 

pelanggan dengan perilaku yang baik. 

Tabel 3.31  

Tanggapan Responden Terhadap Perhatian secara umum kepada pelanggan 

dengan perilaku yang baik 

No Pernyataan Jumlah Persentase (%) 

1 Sangat Tidak perhatian 1 1 

2 Tidak perhatian 0 0 

3 Kurang perhatian 3 3 

4 Perhatian 88 88 

5 Sangat perhatian 8 8 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 

Berdasarkan Tabel 3.31 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 88 orang (88%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 8 orang (8%) 

menyatakan sangat setuju, 3 orang (3%) kurang setuju, 0 orang (0%) tidak setuju, 

dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 88 responden 

menyatakan setuju dengan adanya perhatian secara umum kru kabin kepada 
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pelanggan dengan perilaku yang baik ditambah terdapat 8 orang yang sangat 

setuju dengan persepsi tersebut. Dan juga, hanya 3 orang kurang yang setuju 

dengan persepsi tersebut. Karena mayoritas mendapatkan respon positif, dengan 

data diatas dapat disimpulkan bahwa responden setuju kru kabin memberikan 

perhatian secara umum kepada pelanggan dengan perilaku yang baik.  

3.2.2.20 Tanggapan Responden Terhadap Perhatian Secara Personal Kru 

Kabin kepada Pelanggan dengan Ramah. 

 Sudah seharusnya kru kabin menanamkan perilaku yang ramah kepada 

para pelanggannya. Karena itu merupakan dasar kualitas pelayanan yang baik. 

Ramah disinipun juga harus memberikan empati kepada para penumpangnya 

terlebih jika mereka mendapatkan masalah saat di dalam kereta. Berikut ini adalah 

hasil tanggapan dari responden terhadap perhatian secara personal kru kabin 

kepada pelanggan dengan ramah. 

Tabel 3.32  

Tanggapan Responden Terhadap Perhatian Secara Personal Kru Kabin 

Kepada Pelanggan dengan Ramah  

No Pernyataan Jumlah Persentase (%) 

1 Sangat Tidak perhatian 1 1 

2 Tidak perhatian 0 0 

3 Kurang perhatian 7 7 

4 Perhatian 83 83 

5 Sangat perhatian 9 9 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 
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Berdasarkan Tabel 3.32 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 83 orang (83%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 9 orang (9%) 

menyatakan sangat setuju, 7 orang (7%) kurang setuju, 0 orang (0%) tidak setuju, 

dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 83 responden 

menyatakan setuju dengan adanya perhatian secara personal kru kabin kepada 

pelanggan dengan ramah ditambah terdapat 9 orang yang sangat setuju dengan 

persepsi tersebut. Karena mayoritas mendapatkan respon positif, dengan data 

diatas dapat disimpulkan bahwa responden setuju kru kabin memberikan 

perhatian secara personal kepada pelanggan dengan ramah.  

3.2.2.21 Tanggapan Responden Terhadap Pemahaman Kru kabin Akan 

Kebutuhan Pelanggan saat di Kabin Kereta dengan Baik 

 Kru kabin di dalam kereta sudah seharusnya memahami kebutuhan 

pelanggan yang naik kereta argo sindoro tersebut. Bahkan, sebelum pelanggan 

meminta sesuatu yang dibutuhkan, kru kabin harus mengetahui terlebih dahulu 

apa yang dibutuhkan pelanggan saat di dalam kabin. Misalnya, seperti kantong 

plastik jika pelanggan mengalami tidak enak badan saat perjalanan, selimut untuk 

tidur, tissue untuk membersihkan sekitar, dan sebagainya. Berikut ini adalah hasil 

tanggapan dari responden terhadap pemahaman kru kabin akan kebutuhan 

pelanggan saat di kabin kereta dengan baik.  
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Tabel 3.33  

Tanggapan Responden Terhadap Pemahaman Kru Kabin akan Kebutuhan 

Pelanggan saat di Kabin Kereta dengan Baik 

No Pernyataan Jumlah Persentase (%) 

1 Sangat Tidak paham 1 1 

2 Tidak paham 1 1 

3 Kurang paham 8 8 

4 Paham 84 84 

5 Sangat paham 6 6 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 

Berdasarkan Tabel 3.33 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 84 orang (84%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 8 orang (8%) 

menyatakan kurang setuju, 6 orang (6%) sangat setuju, 1 orang (1%) tidak setuju, 

dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 84 responden 

menyatakan setuju dengan adanya pemahaman kru kabin akan kebutuhan 

pelanggan saat di kabin kereta dengan baik ditambah terdapat 6 orang yang sangat 

setuju dengan persepsi tersebut. Tetapi, terdapat 8 orang kurang yang setuju 

dengan persepsi tersebut. Karena mayoritas mendapatkan respon positif, dengan 

data diatas dapat disimpulkan bahwa responden setuju kru kabin memberikan 

perhatian secara personal kepada pelanggan dengan ramah.  
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3.2.2.22 Tanggapan Responden Terhadap Kesungguhan PT KAI dalam 

Memenuhi Kepentingan Pelanggan saat Menggunakan Jasa Kereta Argo 

Sindoro 

 Pihak PT. KAI khususnya daerah operasi 4 di Semarang harus memiliki 

kesungguhan dalam memenuhi kepentingan pelanggan seperti menampung saran, 

dan kritik. Dan juga pihak perusahaan harus jika sudah dikritik dan diberi saran 

tersebut harus bisa lebih baik lagi ke depannya agar para pelanggan merasa di 

perhatikan. Berikut ini adalah hasil tanggapan dari responden terhadap 

pemahaman kru kabin akan kebutuhan pelanggan saat di kabin kereta dengan 

baik.  

Tabel 3.34 

Tanggapan Responden Terhadap Kesungguhan PT KAI dalam Memenuhi 

Kepentingan Pelanggan Kereta Argo Sindoro 

No Pernyataan Jumlah Persentase (%) 

1 Sangat Tidak memenuhi 1 1 

2 Tidak memenuhi 2 2 

3 Kurang memenuhi 6 6 

4 Memenuhi 74 74 

5 Sangat memenuhi 17 17 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 

Berdasarkan Tabel 3.34 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 74 orang (74%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 17 orang (17%) 

menyatakan sangat setuju, 6 orang (6%) kurang setuju, 2 orang (2%) tidak setuju, 
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dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 74 responden 

menyatakan setuju dengan kesungguhan PT. KAI dalam memenuhi kepentingan 

pelanggan kereta argo sindoro ditambah terdapat 17 orang yang sangat setuju 

dengan persepsi tersebut. Karena mayoritas mendapatkan respon positif, dengan 

data diatas dapat disimpulkan bahwa responden setuju PT. KAI sungguh-sungguh 

dalam memenuhi kepentingan pelanggan kereta argo sindoro.  

3.2.2.23 Tanggapan Responden Terhadap Keluwesan dan Kesesuaian Jam 

Berangkat dengan Kesibukan Pelanggan. 

 Jam berangkat merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. 

Karena tiap-tiap pelanggan memiliki kesibukan masing-masing sehingga jam 

berangkat juga harus bisa sesuai. Karena, jika jam berangkat tidak sesuai, maka 

pelanggan akan beralih ke jenis kereta lainnya ataupun jenis transportasi lainnya.  

Tabel 3.35 

Tanggapan Responden Terhadap Keluwesan dan Kesesuaian Jam Berangkat 

dengan Kesibukan Pelanggan 

No Pernyataan Jumlah Persentase (%) 

1 Sangat Tidak sesuai  3 3 

2 Tidak sesuai 4 4 

3 Kurang sesuai 12 12 

4 Sesuai 67 67 

5 Sangat sesuai 14 14 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 
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Berdasarkan Tabel 3.35  diatas, pernyataan banyak dipilih responden, 

yaitu sebanyak 67 orang (67%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 14 orang 

(14%) menyatakan sangat setuju, 12 orang (12%) kurang setuju, 4 orang (4%) 

tidak setuju, dan 3 orang (3%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 67 

responden menyatakan setuju dengan kesungguhan PT. KAI dalam memenuhi 

kepentingan pelanggan kereta argo sindoro ditambah terdapat 14 orang yang 

sangat setuju dengan persepsi tersebut. Karena mayoritas mendapatkan respon 

positif, dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa responden setuju terhadap 

keluwesan dan kesesuaian jam berangkat dengan kesibukan pelanggan.  

3.2.2.24 Rekapitulasi Penilaian Responden Mengenai Kualitas Pelayanan  

Setelah data-data yang digali melalui indikator variabel Kualitas 

Pelayanan diketahui, berikut ini akan disajikan tabel rekapitulasi penilaian 

responden mengenai variabel Kualitas Pelayanan. Rekapitulasi penilaian 

responden dilakukan untuk mengetahui secara jelas pernyataan mana yang 

memiliki nilai di atas rata-rata dan pernyataan mana yang memiliki nilai di bawah 

rata-rata. Hasil rekapitulasi penilaian ini dapat dijadikan dasar bagi peneliti dalam 

memberikan saran yang tepat sesuai dengan aspek-aspek yang perlu 

dipertahankan atau ditingkatkan.  

Berdasarkan Tabel 3.34 di bawah ini dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 

variabel Kualitas Pelayanan adalah 3,98. Hal tersebut berarti responden menilai 

kualitas pelayanan kereta Argo Sindoro. Item pernyataan dengan nilai rata-rata di 

bawah nilai rata-rata adalah item pernyataan KP 4 yaitu mengenai fasilitas kabin, 

KP 6 mengenai perhatian sungguh-sungguh-sungguh kru kabin terhadap 
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pelanggan yang mendapat masalah, KP 7 keandalan Kru Kabin dalam 

Penyampaian Layanan dari Awal Hingga Akhir, KP 8 ketepatan Waktu Pelayanan 

Sesuai dengan Janji yang Diberikan, KP 9 keakuratan dalam Penjelasan 

Penggunaan Peralatan saat di Kabin Kereta , KP 10 kejelasan Penyampaian 

Informasi yang Diberikan oleh Kabin Kereta dengan Jelas , KP 11 kesediaan Kru 

Kabin dalam Memberikan Layanan dengan Cepat yang Baik , KP 13 keluangan 

Waktu Kru Kabin untuk Menanggapi Permintaan Pelanggan dengan Cepat, KP 18 

Dukungan Kru Kabin dalam Melaksanakan Tugas saat di Kabin Kereta, KP 21 

pemahaman Kru kabin Akan Kebutuhan Pelanggan saat di Kabin Kereta dengan 

Baik, dan KP 23 keluwesan dan Kesesuaian Jam Berangkat dengan Kesibukan 

Pelanggan yaitu dengan nilai rata-rata 3,83, 3,91, 3,91, 3,96, 3,86, 3,94, 3,95, 

3,92, 3,96, 3,93, dan 3,85.   

Kesimpulannya adalah bahwa pelayanan dari 23 penyataan yang memiliki 

skor paling tinggi diantara lainnya adalah KP 5 dengan nilai 4,16 yaitu kesesuaian 

jadwal yang telah disusun. Sementara skor yang paling rendah dari yang lainnya 

adalah KP 4 dengan nilai 3,83 yaitu penampilan fasilitas kabin. Dalam hal 

kesesuaian jadwal di kualitas pelayanan menurut para responden sudah baik. 

Tetapi pada penampilan fasilitas kabin masih terdapat kekurangan di dalamnya 

menurut para responden.  
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Tabel 3.36 

Rekapitulasi Jawaban Responden mengenai Kualitas Pelayanan  

No 
Item 

Pernyataan 

Jumlah 

Responden 

Skor 

Skor 

Total 
Mean 5 4 3 2 1 

F % F % F % F % F % 

1 KP 1 100 21 21 69 69 9 9 0 0 1 1 413 4,13 

2 KP 2 100 19 19 65 65 13 13 2 2 1 1 399 3,99 

3 KP 3 100 13 13 84 84 1 1 1 1 1 1 407 4,07 

4 KP 4 100 12 12 64 64 21 21 1 1 2 2 383 3,83 

5 KP 5 100 25 25 68 68 6 6 0 0 1 1 416 4,16 

6 KP 6 100 10 10 74 74 14 14 1 1 1 1 391 3,91 

7 KP 7 100 9 9 76 76 13 13 1 1 1 1 391 3,91 

8 KP 8 100 13 13 73 73 12 12 1 1 1 1 396 3,96 

9 KP 9 100 7 7 75 75 16 16 1 1 1 1 386 3,86 

10 KP 10 100 10 10 77 77 11 11 1 1 1 1 394 3,94 

11 KP 11 100 10 10 78 78 10 10 1 1 1 1 395 3,95 

12 KP 12 100 9 9 84 84 6 6 0 0 1 1 400 4,00 

13 KP 13 100 10 10 75 75 13 13 1 1 1 1 392 3,92 

14 KP 14 100 12 12 79 79 8 8 0 0 1 1 401 4,01 

15 KP 15 100 11 11 80 80 6 6 2 2 1 1 398 3,98 

16 KP 16 100 16 16 77 77 5 5 1 1 1 1 406 4,06 

17 KP 17 100 10 10 84 84 5 5 0 0 1 1 402 4,02 

18 KP 18 100 11 11 77 77 10 10 1 1 1 1 396 3,96 

19 KP 19 100 8 8 88 88 3 3 0 0 1 1 402 4,02 

20 KP 20 100 9 9 83 83 7 7 0 0 1 1 399 3,99 

21 KP 21 100 6 6 84 84 8 8 1 1 1 1 393 3,93 

22 KP 22 100 17 17 74 74 6 6 2 2 1 1 404 4,04 
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23 KP 23 100 14 14 67 67 12 12 4 4 3 3 385 3,85 

Mean Skor Variabel 3,98 

KP 1 = Kondisi Kereta Yang Nyaman 

KP 2 = Kebersihan Ruang Kabin 

KP 3 = Kerapihan Kru Kabin 

KP 4 = Penampilan Fasilitas Kabin 

KP 5 = Kesesuaian Pelaksanaan Pelayanan dengan Jadwal yang Telah Disusun 

KP 6 = Perhatian Sungguh-Sungguh Kru Kabin terhadap Pelanggan yang Mendapat 

Masalah 

KP 7 = Keandalan Kru Kabin dalam Penyampaian Layanan dari Awal Hingga Akhir 

KP 8 = Ketepatan Waktu Pelayanan Sesuai dengan Janji yang Diberikan 

KP 9 = Keakuratan dalam Penjelasan Penggunaan Peralatan saat di Kabin Kereta 

KP 10 = Kejelasan Penyampaian Informasi yang Diberikan oleh Kabin Kereta dengan 

Jelas 

KP 11 = Kesediaan Kru Kabin dalam Memberikan Layanan dengan Cepat yang Baik 

KP 12 = Kesedian Kru Kabin dalam Membantu Kesulitan yang Dihadapi Pelanggan 

KP 13 = Keluangan Waktu Kru Kabin untuk Menanggapi Permintaan Pelanggan dengan 

Cepat 

KP 14 = Kemampuan Kru Kabin Menjamin Kenyamanan saat Berangkat dengan Baik 

KP 15 = Kemampuan Kru Kabin Menjamin Kenyamanan saat Kedatangan/sampai 

dengan Baik 

KP 16 = Perasaan Aman saat Berurusan dengan Kru Kabin 

KP 17 = Kesabaran kru Kabin dalam Menangani Pelanggan 

KP 18 = Dukungan Kru Kabin dalam Melaksanakan Tugas saat di Kabin Kereta 

KP 19 = Perhatian Secara Umum Kru Kabin Kepada Pelanggan dengan Perilaku yang 

Baik 

KP 20 = Perhatian Secara Personal Kru Kabin kepada Pelanggan dengan Ramah 

KP 21 = Pemahaman Kru kabin Akan Kebutuhan Pelanggan saat di Kabin Kereta dengan 

Baik 

KP 22 = Kesungguhan PT KAI dalam Memenuhi Kepentingan Pelanggan saat Kereta 
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Argo Sindoro 

KP 23 = Keluwesan dan Kesesuaian Jam Berangkat dengan Kesibukan Pelanggan 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

3.2.2.25 Kategorisasi Variabel Kualitas Pelayanan  

Untuk memberikan penilaian terhadap variabel Kualitas Pelayanan, maka 

digunakan tingkat pengukuran interval supaya dapat dikategorisasikan tingkatan 

persepsi responden terhadap Kualitas Pelayanan berdasarkan data yang diperoleh. 

Lebar interval (I) dapat diperoleh menggunakan rumus : 

 I = 
𝑅

𝐾
 

Keterangan : I  = Lebar Interval 

  R = Rentang, yaitu nilai interval tertinggi-interval terendah 

  K = Jumlah interval kelas 

Dalam penelitian ini, variabel Kualias Pelayanan terdiri dari empat 

pernyataan dengan skor untuk masing-masing pernyataan dijumlahkan untuk 

mendapatkan skor gabungan agar  dapat diklasifikasikan dalam lima kategori 

dengan kategorisasi sebagai berikut : 

1. Untuk jawaban sangat tidak setuju maka skornya adalah 1 

2. Untuk jawaban tidak setuju maka skornya adalah  2 

3. Untuk jawaban kurang setuju maka skornya adalah  3 

4. Untuk jawaban setuju maka skornya adalah   4 

5. Untuk jawaban sangat setuju maka skornya adalah  5 

Berdasarkan pada lampiran, dapat diketahui bahwa akumulasi dari empat 

pernyataan pada variabel Kualitas Pelayanan nilai interval terendahnya adalah 
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23 dan nilai interval tertingginya adalah 115. Dari angka ini dapat diketahui 

bahwa lebar interval variabel Kualitas Pelayanan adalah : 

I = 
(23𝑥5)−(23𝑥1)

5
 = 

115−23

5
 = 18,4 

Mengacu pada interval kelas tersebut, maka kategorisasi antar kelas secara 

akumulasi adalah :  

1. Kategori sangat rendah maka skornya adalah  : 23,00 – 41,40 

2. Kategori rendah maka skornya adalah  : >41,40 – 59,80  

3. Kategori cukup tinggi maka skornya adalah  : >59,80 – 78,20 

4. Kategori tinggi maka skornya adalah   : >78,20 – 96,60 

5. Kategori sangat tinggi maka skornya adalah  : >96,60 – 115,00 

Sesuai kategorisasi tersebut dan setelah dilakukan inventarisir skor pada 

tabel induk, maka diperoleh tabel komunikasi untuk variabel Kualitas 

Pelayanan (X2) yaitu : 

Tabel 3.37 

Kategorisasi Variabel Kualitas Pelayanan 

No. Kategori Kategorisasi Jumlah Persentase 

1 23,00 – 41,40 Sangat Rendah 1 1% 

2 >41,40 – 59,80 Rendah 0 0% 

3 >59,80 – 78,20  Cukup Tinggi 1 1% 

4 >78,20 – 96,60 Tinggi 75 75% 

5 >96,60 – 115,00 Sangat Tinggi 23 23% 

Total 100 100% 

 Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019  
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3.2.3 Persepsi Responden Mengenai Kepuasan Pelanggan 

 Menurut Richard Oliver ( Barnes, 2003:64 ) kepuasan pelanggan 

merupakan  tanggapan pelanggan atas terpenuhinya kebutuhannya. Hal itu berarti 

penilaian bahwa suatu bentuk keistimewaan dari suatu barang atau jasa ataupun 

barang/jasa itu sendiri, memberikan tingkat kenyamanan yang terkait dengan 

pemenuhan suatu kebutuhan, termasuk pemenuhan kebutuhan di bawah harapan 

atau pemenuhan kebutuhan melebihi harapan pelanggan. Berikut ini tanggapan 

responden mengenai indikator-indikator variabel kepuasan pelanggan:  

3.2.3.1 Tanggapan Responden Terhadap Perasaan Puas dengan kualitas 

pelayanan yang diberikan dari Kereta Kelas Argo Sindoro. 

Ketika pelayanan yang sudah diberikan dari pihak perusahaan kepada 

pelanggan kereta argo sindoro sudah bagus, maka pelanggan akan merasa puas 

dan nantinya ketika sudah merasa puas tersebut maka akan menumbulkan sifat 

loyal kepada kereta argo sindoro tersebut. Berikut ini adalah hasil tanggapan dari 

responden terhadap perasaan puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan dari 

kereta argo sindoro.  
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Tabel 3.38 

Tanggapan Responden Terhadap Perasaan Puas dengan Kualitas Pelayanan 

yang Diberikan dari Kereta Argo Sindoro  

No Pernyataan Jumlah Persentase (%) 

1 Sangat Tidak Puas  0 0 

2 Tidak puas 1 1 

3 Kurang puas 5 5 

4 Puas 81 81 

5 Sangat puas 13 13 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 

Berdasarkan Tabel 3.38 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 81 orang (81%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 13 orang (14%) 

menyatakan sangat setuju, 5 orang (5%) kurang setuju, 1 orang (1%) tidak setuju. 

Berdasarkan tabel diatas 81 responden menyatakan setuju dengan perasaan puas 

dengan pelayanan yang diberikan dari kereta argo sindoro. Ditambah terdapat 13 

orang sangat setuju dengan persepsi tersebut. Karena mayoritas mendapatkan 

respon positif, dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa responden setuju 

terhadap perasaan puas dengan pelayanan yang diberikan dari kereta argo sindoro.  

3.2.3.2 Tanggapan Responden Terhadap Perasaan Emosional Pelanggan 

dengan Jasa Yang diberikan oleh PT. KAI Khususnya pada Kereta Argo 

Sindoro  

 Perasaan emosional merupakan perasaan yang mendalam yang muncul 

dari pelanggan kereta argo sindoro tersebut. Pihak PT KAI DAOP 4 Semarang 
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sendiri sudah seharusnya untuk bisa memunculkan perasaan emosional khususnya 

perasaan puas dari para pelanggannya agar ke depannya dapat menggunakan jasa 

kereta argo sindoro kembali. Berikut ini adalah hasil tanggapan dari responden 

terhadap perasaan emosional pelanggan dengan jasa yang diberikan oleh PT. KAI 

khususnya pada kereta argo sindoro. 

Tabel 3.39 

Tanggapan Responden Terhadap Perasaan emosional pelanggan dengan jasa 

yang diberikan oleh PT. KAI khususnya pada kereta argo sindoro 

No Pernyataan Jumlah Persentase (%) 

1 Sangat Tidak emosional 0 0 

2 Tidak emosional 0 0 

3 Kurang emosional 5 5 

4 Emosional 72 72 

5 Sangat emosional 72 72 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 

Berdasarkan Tabel 3.39 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 75 orang (75%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 23 orang (23%) 

menyatakan sangat setuju, 5 orang (5%) kurang setuju. Berdasarkan tabel diatas 

76 responden menyatakan setuju dengan perasaan emosional pelanggan dengan 

jasa yang diberikan PT. KAI khususnya pada kereta argo sindoro. Ditambah 

terdapat 23 orang sangat setuju dengan persepsi tersebut. Karena mayoritas 

mendapatkan respon positif, dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa 
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responden setuju terhadap perasaan emosional pelanggan dengan jasa yang 

diberikan PT. KAI khususnya pada kereta argo sindoro.  

3.2.3.3 Tanggapan Responden Terhadap Perasaan Puas dengan Harga yang 

Ditawarkan dari Kereta Argo Sindoro  

 Pelanggan akan merasa puas apabila harga yang ditawarkan kereta argo 

sindoro sesuai dengan manfaat dan fasilitas yang tersedia. kereta argo sindoro 

adalah jenis kereta kelas eksekutif, dimana sudah seharusnya dengan harga yang 

ditawarkan tersebut harus sesuai dengan ekspetasi para pelanggannya agar mereka 

merasa puas. Berikut ini adalah hasil tanggapan dari responden terhadap perasaan 

puas dengan harga yang ditawarkan kereta argo sindoro.  

Tabel 3.40 

Tanggapan Responden Terhadap Perasaan Puas dengan Harga Yang 

Ditawarkan Kereta Argo Sindoro 

No Pernyataan Jumlah Persentase (%) 

1 Sangat Tidak puas 0 0 

2 Tidak puas 1 1 

3 Kurang puas 11 11 

4 Puas 67 67 

5 Sangat puas  21 21 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 

Berdasarkan Tabel 3.40 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 67 orang (67%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 21 orang (21%) 

menyatakan sangat setuju, 11 orang (11%) kurang setuju, 1 orang (1%) tidak 
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setuju,. Berdasarkan tabel diatas 67 responden menyatakan setuju dengan 

perasaan puas dengan harga yang ditawarkan kereta argo sindoro. Ditambah 

terdapat 21 orang sangat setuju dengan persepsi tersebut. Tetapi, terdapat 11 

orang yang kurang setuju dengan persepsi tersebut. Karena mayoritas 

mendapatkan respon positif, dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa 

responden setuju terhadap perasaan puas dengan harga yang ditawarkan kereta 

argo sindoro.  

3.2.3.4 Rekapitulasi Penilaian Responden mengenai Kepuasan Konsumen 

Setelah data-data yang digali melalui indikator variabel Kepuasan 

Pelanggan diketahui, berikut ini akan disajikan tabel rekapitulasi penilaian 

responden mengenai variabel Kepuasan Pelanggan. Rekapitulasi penilaian 

responden dilakukan untuk mengetahui secara jelas butir pernyataan mana yang 

memiliki nilai di atas rata-rata dan butir pernyataan mana yang memiliki nilai di 

bawah rata-rata. Hasil rekapitulasi penilaian ini dapat dijadikan dasar bagi peneliti 

dalam memberikan saran yang tepat sesuai dengan aspek-aspek yang perlu 

dipertahankan atau ditingkatkan. Berdasarkan Tabel 3.39 di bawah ini dapat 

diketahui bahwa nilai rata-rata variabel kepuasan pelanggan adalah 3,98. Hal 

tersebut berarti responden menilai puas dengan apa yang diberikan kereta argo 

sindoro. Item pernyataan dengan nilai rata-rata di bawah nilai rata-rata adalah 

item pernyataan,  yaitu dengan nilai rata-rata 3,89 dan 4,06. Adanya nilai di 

bawah rata-rata pada item pernyataan KK 3 mengenai perasaan puas dengan harga 

yang ditawarkan. 
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Kesimpulannya adalah bahwa hanya ada 1 pernyataan yang dibawah rata-

rata dalam variabel kepuasan pelanggan yaitu mengenai perasaan puas dengan 

harga yang ditawarkan. Dan sisanya sudah diatas rata-rata yang berarti sudah 

dinilai bagus oleh para responden. 

Tabel 3.41 

Rekapitulasi Jawaban Responden mengenai Variabel Kepuasan 

Konsumen 

No 
Item 

Pernyataan 

Jumlah 

Responden 

Skor 

Skor 

Total 
Mean 5 4 3 2 1 

F % F % F % F % F % 

1 KK 1 100 13 13 81 81 5 5 1 1 0 0 406 4,06 

2 KK 2 100 23 23 72 72 5 5 0 0 0 0 418 4,18 

3 KK 3 100 21 21 67 67 11 11 1 1 0 0 408 4,08 

Mean Skor Variabel 4,10 

KK 1 = Perasaan Puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan 

KK 2 = Perasaan Emosional Pelanggan dengan Jasa Yang diberikan 

KK 3 = Perasaan Puas dengan Harga yang Ditawarkan 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

3.2.3.5 Kategorisasi Variabel Kepuasan Konsumen  

Untuk memberikan penilaian terhadap variabel Kepuasan Pelanggan, 

maka digunakan tingkat pengukuran interval supaya dapat dikategorisasikan 

tingkatan persepsi responden terhadap Kepuasan Pelanggan berdasarkan data 

yang diperoleh. Lebar interval (I) dapat diperoleh menggunakan rumus : 

 I = 
𝑅

𝐾
 

Keterangan : I  = Lebar Interval 
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  R = Rentang, yaitu nilai interval tertinggi-interval terendah 

  K = Jumlah interval kelas 

Dalam penelitian ini, variabel Kepuasan Pelanggan terdiri dari tiga 

pernyataan dengan skor untuk masing-masing pernyataan dijumlahkan untuk 

mendapatkan skor gabungan agar  dapat diklasifikasikan dalam lima kategori 

dengan kategorisasi sebagai berikut : 

1. Untuk jawaban sangat tidak setuju maka skornya adalah 1 

2. Untuk jawaban tidak setuju maka skornya adalah  2 

3. Untuk jawaban kurang setuju maka skornya adalah  3 

4. Untuk jawaban setuju maka skornya adalah   4 

5. Untuk jawaban sangat setuju maka skornya adalah  5 

Berdasarkan pada lampiran, dapat diketahui bahwa akumulasi dari tiga 

pernyataan pada variabel Kepuasan Pelanggan nilai interval terendahnya adalah 3 

dan nilai interval tertingginya adalah 15. Dari angka ini dapat diketahui bahwa 

lebar interval variabel Kepuasan Konsumen ( Z ) adalah : 

I = 
(3𝑥5)−(3𝑥1)

5
 = 

15−3

5
 = 2,4 

1. Kategori sangat rendah maka skornya adalah  : 3,00 – 5,40 

2. Kategori rendah maka skornya adalah  : >5,40 – 7,80  

3. Kategori cukup tinggi maka skornya adalah  : >7,80 – 10,20 

4. Kategori tinggi maka skornya adalah   : >10,20 – 12,60 

5. Kategori sangat tinggi maka skornya adalah  : >12,60 – 15,00 
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Tabel 3.42 

Kategorisasi Variabel Kepuasan Konsumen  

No. Kategori Kategorisasi 
Frekue

nsi 

Persentase 

1 3,00 – 5,40 Sangat Rendah 0 0% 

2 >5,40 – 7,80 Rendah 0 0% 

3 >7,80 – 10,20 Cukup Tinggi 5 5% 

4 >10,20 – 12,60 Tinggi 63 63% 

5 >12,60 – 15,00 Sangat Tinggi 32 32% 

Total 100 100% 

 Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

3.2.4  Persepsi Responden Mengenai Loyalitas Pelanggan  

 Gramer dan Brown (dalam Utomo 2006: 27) memberikan definisi 

mengenai Loyalitas (loytalitas jasa), yaitu derajat sejauh mana seorang konsumen 

menunjukkan perilaku pembelian berulang dari suatu penyedia jasa, memiliki 

suatu desposisi atau kecenderungan sikap positif terhadap penyedia jasa, dan 

hanya mempertimbangkan untuk menggunakan penyedia jasa ini pada saat 

muncul kebutuhan untuk memakai jasa ini. Berikut ini tanggapan responden 

mengenai indikator-indikator variabel harga:  

3.2.4.1. Tanggapan Responden Terhadap Merekomendasikan orang – orang 

sekitar untuk memakai jasa Kereta Kelas Argo Sindoro untuk berpergian 

dari Semarang. 

 Merekomendasikan orang-orang sekitar merupakan salah satu indikator 

loyalitas pelanggan yang di sebut Word of Mouth. Word of mouth sendiri timbul 

karena pelanggan sudah loyal terhadap jasa yang digunakan daalam hal ini adalah 
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jasa kereta argo sindoro. Pelanggan merekomendasikan kepada orang-orang 

sekitar agar dapat merasakan apa yang mereka rasakan saat menggunakan jasa 

kereta argo sindoro. Berikut ini adalah hasil tanggapan dari responden terhadap 

merekomendasikan orang-orang sekitar untuk memakai jasa kereta argo sindoro 

untuk berpergian dari Semarang.  

Tabel 3.43 

Tanggapan Responden Merekomendasikan Orang-Orang Sekitar untuk 

Memakai Jasa Kereta Argo Sindoro untuk Berpergian dari Semarang 

No Pernyataan Jumlah Persentase (%) 

1 Sangat Tidak merekomen 1 1 

2 Tidak merekomen 1 1 

3 Kurang merekomen 11 11 

4 Merekomen 78 78 

5 Sangat merekomen  9 9 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 

Berdasarkan Tabel 3.43 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 78 orang (78%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 11 orang (11%) 

menyatakan kurang setuju, 9 orang (9%) sangat setuju, 1 orang (1%) tidak setuju, 

dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 78 responden 

menyatakan setuju dengan merekomendasikan orang-orang sekitar untuk 

memakai jasa kereta argo sindoro untuk berpergian dari Semarang. Ditambah 

terdapat 9 orang sangat setuju dengan persepsi tersebut. Tetapi, terdapat 11 orang 

yang kurang setuju dengan persepsi tersebut. Karena mayoritas mendapatkan 
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respon positif, dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa responden setuju 

untuk merekomendasikan kepada orang-orang sekitar untuk memakai jasa kereta 

argo sindoro untuk berpergian dari Semarang.  

3.2.4.2 Tanggapan Responden Terhadap Menolak untuk Memakai Jasa 

Transportasi Lainnya untuk Berpergian Selain Kereta Api Kelas Argo 

Sindoro. 

Menolak untuk memakai jasa transportasi lainnya merupakan hal yang disebabkan 

karena pelanggan sudah percaya dengan apa yang sudah diberikan oleh PT. KAI 

DAOP 4 Semarang khususnya pada kereta argo sindoro. Pelanggan akan menolak 

untuk memakai jasa transportasi lainnya dikarenakan sudah percaya dengan 

pelayanannya, harga yang ditawarkannya, fasilitasnya, dan bermacam-macam. Ini 

juga termasuk dalam indikator Reject Another. Berikut ini adalah hasil tanggapan 

dari responden terhadap menolak untuk memakai jasa transportasi lainnya untuk 

berpergian selain kereta argo sindoro.  

Tabel 3.44 

Tanggapan Responden Terhadap Menolak untuk Memakai Jasa 

Transportasi Lainnya untuk Berpergian selain Kereta Kelas Argo Sindoro 

No Pernyataan Jumlah Persentase (%) 

1 Sangat Tidak menolak 9 9 

2 Tidak menolak 25 25 

3 Kurang menolak 38 38 

4 Menolak 24 24 

5 Sangat menolak  4 4 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 
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Berdasarkan Tabel 3.44 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 38 orang (38%) menyatakan kurang setuju, sisanya sebanyak 25 orang 

(25%) menyatakan tidak setuju, 24 orang (24%) sangat setuju, 9 orang (1%) 

sangat tidak setuju, dan 4 orang (4%) sangat setuju. Berdasarkan tabel diatas 38 

responden menyatakan kurang setuju dengan menolak untuk memakai jasa 

transportasi lainnya untuk berpergian selain kereta argo sindoro. Ditambah 

terdapat 25 orang tidak setuju dengan persepsi tersebut dan 9 orang yang sangat 

tidak setuju. Tetapi, terdapat 24 orang yang setuju dan 4 orang yang sangat setuju 

persepsi tersebut. Karena mayoritas mendapatkan respon negatif, dengan data 

diatas dapat disimpulkan bahwa responden kurang setuju untuk menolak untuk 

memakai jasa transportasi lain untuk berpergian selain kereta argo sindoro. 

3.2.4.3 Tanggapan Responden Terhadap Kedepannya Akan Menggunakan  

jasa Kereta Api Kelas Argo Sindoro kembali untuk Berpergian dari 

Semarang. 

 Ketika pelanggan menggunakan jasa kereta argo sindoro kembali untuk 

bepergian dari Semarang menandakan bahawa mereka sudah memiliki sifat yang 

loyal terhadap jasa tersebut. Itu artinya, para pelanggan sudah percaya dengan apa 

yang sudah diberikan kereta argo sindoro ketika sudah menggunakan jasa kereta 

tersebut sebelum-sebelumnya. Berikut ini adalah hasil tanggapan dari responden 

terhadap kedepannya untuk memakai jasa kereta kelas argo sindoro untuk 

berpergian dari Semarang.  
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Tabel 3.45 

Tanggapan Responden Terhadap Kedepannya akan Menggunakan Jasa 

Kelas Argo Sindoro untuk Berpergian dari Semarang 

No Pernyataan Jumlah Persentase (%) 

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 

2 Tidak Setuju 1 1 

3 Kurang Setuju 20 20 

4 Setuju 70 70 

5 Sangat Setuju  8 8 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, (2019) 

Berdasarkan Tabel 3.45 diatas, pernyataan banyak dipilih responden, yaitu 

sebanyak 70 orang (70%) menyatakan setuju sisanya sebanyak 20 orang (20%) 

menyatakan kurang setuju, 8 orang (8%) sangat setuju, 1 orang (1%) tidak setuju, 

dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Berdasarkan tabel diatas 70 responden 

menyatakan setuju dengan kedepannya akan memakai jasa kereta argo sindoro 

untuk berpergian dari Semarang . Ditambah terdapat 8 orang sangat setuju dengan 

persepsi tersebut. Tetapi, terdapat 20 orang yang kurang setuju dengan persepsi 

tersebut. Karena mayoritas mendapatkan respon positif, dengan data diatas dapat 

disimpulkan bahwa responden setuju untuk kedepannya akan memakai jasa kereta 

argo sindoro untuk berpergian dari Semarang.  

3.2.4.4  Rekapitulasi Penilaian Responden Mengenai Loyalitas Pelanggan 

Setelah data-data yang digali melalui indikator variabel Loyalitas 

Pelanggan diketahui, berikut ini akan disajikan tabel rekapitulasi penilaian 
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responden mengenai variabel Loyalitas Pelanggan. Rekapitulasi penilaian 

responden dilakukan untuk mengetahui secara jelas butir pernyataan mana yang 

memiliki nilai di atas rata-rata dan butir pernyataan mana yang memiliki nilai di 

bawah rata-rata. Hasil rekapitulasi penilaian ini dapat dijadikan dasar bagi peneliti 

dalam memberikan saran yang tepat sesuai dengan aspek-aspek yang perlu 

dipertahankan atau ditingkatkan. Berdasarkan Tabel 3.44 di bawah ini dapat 

diketahui bahwa nilai rata-rata variabel Loyalitas Pelanggan adalah 3,55. Hal 

tersebut berarti responden menilai loyalitas terhadap kereta argo sindoro. Item 

pernyataan dengan nilai rata-rata di bawah nilai rata-rata adalah item pernyataan 

LP 2,  yaitu dengan nilai rata-rata 2,89. Adanya nilai di bawah rata-rata pada item 

pernyataan LP 2 mengenai Menolak untuk Memakai Jasa Transportasi Lainnya 

untuk Berpergian Selain Kereta Api Kelas Argo Sindoro. 

Kesimpulannya adalah bahwa hanya ada 1 pernyataan yang dibawah rata-

rata dalam variabel loyalitas pelanggan yaitu mengenai menolak untuk Memakai 

Jasa Transportasi Lainnya untuk Berpergian Selain Kereta Api Kelas Argo 

Sindoro. Dan sisanya sudah diatas rata-rata yang berarti sudah dinilai bagus oleh 

para responden. 

Tabel 3.46 

Rekapitulasi Jawaban Responden mengenai Variabel Loyalitas Pelanggan 

No 
Item 

Pernyataan 

Jumlah 

Responden 

Skor 

Skor 

Total 
Mean 5 4 3 2 1 

F % F % F % F % F % 

1 LP 1 100 9 9 78 78 11 11 1 1 1 1 393 3,93 

2 LP 2 100 4 4 24 24 38 38 25 25 9 9 289 2,89 

3 LP 3 100 8 8 70 70 20 20 1 1 1 1 383 3,83 
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Mean Skor Variabel 3,55 

LP 1 = Merekomendasikan orang – orang sekitar untuk memakai jasa Kereta Kelas Argo 

Sindoro untuk berpergian dari Semarang 

LP 2 = Menolak untuk Memakai Jasa Transportasi Lainnya untuk Berpergian Selain 

Kereta Api Kelas Argo Sindoro 

LP 3 = Kedepannya Akan Menggunakan  jasa Kereta Api Kelas Argo Sindoro kembali 

untuk Berpergian dari Semarang 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

3.2.4.5  Kategorisasi Variabel Loyalitas Pelanggan 

Untuk memberikan penilaian terhadap variabel loyalitas pelanggan, maka 

digunakan tingkat pengukuran interval supaya dapat dikategorisasikan tingkatan 

persepsi responden terhadap loyalitas pelanggan berdasarkan data yang diperoleh. 

Lebar interval (I) dapat diperoleh menggunakan rumus : 

 I = 
𝑅

𝐾
 

Keterangan : I  = Lebar Interval 

  R = Rentang, yaitu nilai interval tertinggi-interval terendah 

  K = Jumlah interval kelas 

Dalam penelitian ini, variabel Loyalitas Pelanggan terdiri dari tiga 

pernyataan dengan skor untuk masing-masing pernyataan dijumlahkan untuk 

mendapatkan skor gabungan agar  dapat diklasifikasikan dalam lima kategori 

dengan kategorisasi sebagai berikut : 

1. Untuk jawaban sangat tidak setuju maka skornya adalah 1 

2. Untuk jawaban tidak setuju maka skornya adalah  2 

3. Untuk jawaban kurang setuju maka skornya adalah  3 
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4. Untuk jawaban setuju maka skornya adalah   4 

5. Untuk jawaban sangat setuju maka skornya adalah  5 

Berdasarkan pada lampiran, dapat diketahui bahwa akumulasi dari tiga 

pernyataan pada variabel Loyalitas Pelanggan nilai interval terendahnya adalah 3 

dan nilai interval tertingginya adalah 15. Dari angka ini dapat diketahui bahwa 

lebar interval variabel loyalitas pelanggan adalah : 

I = 
(3𝑥5)−(3𝑥1)

5
 = 

15−3

5
 = 2,4 

1. Kategori sangat rendah maka skornya adalah  : 3,00 – 5,40 

2. Kategori rendah maka skornya adalah  : >5,40 – 7,80  

3. Kategori cukup tinggi maka skornya adalah  : >7,80 – 10,20 

4. Kategori tinggi maka skornya adalah   : >10,20 – 12,60 

5. Kategori sangat tinggi maka skornya adalah  : >12,60 – 15,00 

Sesuai kategorisasi tersebut dan setelah dilakukan inventarisir skor 

pada tabel induk, maka diperoleh tabel komunikasi untuk variabel loyalitas 

pelanggan (Y) yaitu : 

Tabel 3.47 

Kategorisasi Variabel Loyalitas Pelanggan 

No. Kategori Kategorisasi 
Frekue

nsi 

Persentase 

1 3,00 – 5,40 Sangat Rendah 1 1% 

2 >5,40 – 7,80 Rendah 2 2% 

3 >7,80 – 10,20 Cukup Tinggi 41 41% 

4 >10,20 – 12,60 Tinggi 47 47% 

5 >12,60 – 15,00  Sangat Tinggi 9 9% 
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Total 100 100% 

 Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

3.3 Analisis Pengaruh Harga Terhadap Kepuasan Konsumen 

 Analisis pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah uji 

koefisien korelasi, uji regresi sederhana, uji koefisien determinasi, dan uji 

signifikansi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 

versi 21 yang disajikan berikut.  

3.3.1 Analisis Korelasi Pengaruh Harga Terhadap Kepuasan Konsumen 

 Dalam koefisien korelasi, angka yang membuktikan suatu 

hubungan antara variabel Harga dengan variabel Kepuasan Konsumen 

atau untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara variabel. 

Berikut tabel hasil perhitungan korelasi antara variabel Harga (X1) 

terhadap Kepuasan Konsumen (Z) : 

Tabel 3.48 

Hasil Korelasi Variabel Harga dan Kepuasan Konsumen 

Correlations 

  

Harga 

Kepuasan_Kons

umen 

Harga Pearson Correlation 1 .530** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 100 100 

Kepuasan_Konsumen Pearson Correlation .530** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019   



139 
 

 
 

 Berdasarkan tabel 3.46, dapat diketahui bahwa koefisien korelasi 

antara variabel Harga (X1) dengan variabel Kepuasan Konsumen (Z) 

ialah 0,530. Hasil uji tersebut dapat dikatakan bahwa kekuatan hubungan 

(asosiasi) linear antara variabel Harga (X1) dengan variabel Kepuasan 

Konsumen (Z) sebesar 0,530 yang menunjukkan adanya tingkat 

hubungan yang sedang berdasarkan kedudukan interval pada 0,40 – 

0,599. 

3.3.2 Uji Regresi Linear Sederhana Pengaruh Harga Terhadap Kepuasan 

Konsumen 

 Uji regresi linear sederhana dihubungkan pada hubungan 

fungsional ataupun kausal antara variabel Harga (X1) dengan variable 

Kepuasan Konsumen (Z), diuji dengan aplikasi SPSS versi 21. Berikut 

tabel hasil perhitungannya. 

Tabel 3.49  

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana Harga terhadap Kepuasan 

Konsumen 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.082 1.015  5.993 .000 

Harga .316 .051 .530 6.181 .000 

a. Dependent Variable: Kepuasan_Konsumen 

 Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

 Berdasarkan hasil uji regresi yang terlihat pada tabel 3.47 

menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk variabel Harga (X1) 0,316 
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dan untuk nilai konstantanya ialah sebesar 6.082. berdasarkan keterangan 

itu maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 6.082 + 0.316 X1 

Dimana : Z = Kepuasan Konsumen 

        X1 = Harga 

Berdasarkan persamaan regresi linear sederhana diatas, maka dapat 

dikatakan bahwa : 

• Terdapat pengaruh positif dari variabel Harga (X1) terhadap 

variabel Kepuasan Konsumen (Z). 

• Nilai konstanta sebesar 6.082 menunjukkan apabila tidak ada 

variabel Harga maka variabel Kepuasan Konsumen adalah 6.082. 

Artinya, meskipun tanpa adanya pengaruh dari variabel Harga, 

besarnya persepsi terhadap Kepuasan Konsumen telah mencapai 

6.082. 

• Koefisien regresi untuk variabel Harga (X1) sebesar 0,316. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel Harga mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap Kepuasan Konsumen. 

• Dari hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa jika harga 

yang ditawarkan sesuai dengan apa yang diberikan maka akan 

timbul kepuasan konsumen yang baik. 
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3.3.3  Uji Koefisien Determinasi Pengaruh Harga Terhadap Kepuasan 

Konsumen  

 Uji koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan 

persentase pengaruh variabel Harga (X1) terhadap variabel Kepuasan 

Konsumen (Z). Pengujian ini akan dilakukan dengan aplikasi SPSS versi 

21. Berikut hasil dari pengujian koefisien determinasi Harga (X1) 

terhadap Kepuasan Konsumen (Z). 

Tabel 3.50  

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana Harga terhadap Kepuasan 

Konsumen 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .530a .281 .273 1.062 

a. Predictors: (Constant), Harga 

                    Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi tersebut, menunjukkan 

bahwa hasil koefisien determinasi Harga (X1) terhadap Kepuasan 

Konsumen (Z) sebesar 0,281, maka koefisien determinasinya adalah : 

KD  = R2 x 100% 

 = 0,281 x 100% 

 = 28,1% 

Maka dari perhitungan tersebut, menunjukkan persentase 

sebesar 28,1%  Kepuasan Konsumen (Z) dapat dipengaruhi oleh Harga 

(X1), sedangkan sisanya (100% - 28,1% = 71,9%) dipengaruhi oleh 

faktor lain diluar Harga. 
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3.3.4 Uji Signifikansi Pengaruh Harga Terhadap Kepuasan Konsumen 

 Nilai t-tabel dengan signifikansi 0,05 dapat diketahui dengan 

melihat tabel t yang sesuai dengan degree of freedom (df) dengan 

menggunakan perhitungan df = n – 2, yang mana df = 100 – 2 = 98. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka nilai t tabel diperoleh sebesar 

1,984. Sementara t-hitung yang dapat dilihat pada tabel 3.47 sebesar 

6,181. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa nilai t-hitung (6,181) 

> t-tabel (1,984) yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Pengujian 

hipotesis ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 

Harga terhadap Kepuasan Konsumen pada jasa layanan Kereta Api Kelas 

Argo Sindoro 

. Gambar 3.1 

Kurva Uji t 

Harga (X1) terhadap Kepuasan Konsumen (Z) 

 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

6,181 
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3.4 Analisis Pengaruh Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan 

 Analisis pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah uji 

koefisien korelasi, uji regresi sederhana, uji koefisien determinasi, dan uji 

signifikansi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 

versi 21 yang disajikan berikut. 

3.4.1  Analisis Korelasi Pengaruh Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Dalam koefisien korelasi, angka yang menyatakan tingkat suatu 

hubungan antara variabel variabel Harga dengan Loyalitas Pelanggan 

atau untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara variabel. 

Berikut tabel hasil perhitungan korelasi antara variabel Harga (X1) 

terhadap Loyalitas Pelanggan (Y) : 

Tabel 3.51 

Hasil Korelasi Pengaruh Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Correlations 

  

Harga 

Loyalitas_Pelang

gan 

Harga Pearson Correlation 1 .559** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 100 100 

Loyalitas_Pelanggan Pearson Correlation .559** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel 3.49, dapat diketahui bahwa koefisien korelasi 

antara variabel Harga (X1) dengan variabel Loyalitas Pelanggan (Y) 

ialah 0,559. Hasil uji tersebut dapat dikatakan bahwa kekuatan hubungan 
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(asosiasi) linear antara variabel Harga (X1) dengan variabel Loyalitas 

Pelanggan (Y) sebesar 0,559, yang menunjukkan adanya tingkat 

hubungan yang sedang berdasarkan kedudukan interval pada 0,40 – 

0,599. 

3.4.2 Uji Regresi Linear Sederhana Pengaruh Harga Terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

 Uji regresi linear sederhana dihubungkan pada hubungan 

fungsional ataupun kausal antara variabel Harga (X1) dengan variable 

Loyalitas Pelanggan (Y), diuji dengan aplikasi SPSS versi 21. Berikut 

tabel hasil perhitungannya. 

Tabel 3.52  

Hasil Regresi Linear Sederhana Pengaruh Harga terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.708 1.230  2.202 .030 

Harga .415 .062 .559 6.680 .000 

a. Dependent Variable: Loyalitas_Pelanggan 

 Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

 Berdasarkan hasil uji regresi yang terlihat pada tabel 3.50 

menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk variabel Harga (X1) 0,415 

dan untuk nilai konstantanya ialah sebesar 2,708. berdasarkan keterangan 

itu maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 2,708 + 0.415 X1 
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Dimana : Y = Loyalitas Pelanggan 

        X1 = Harga 

Berdasarkan persamaan regresi linear sederhana diatas, maka dapat 

dikatakan bahwa : 

• Terdapat pengaruh positif dari variabel Harga (X1) terhadap 

variabel Loyalitas Pelanggan (Y). 

• Nilai konstanta sebesar 2,708 menunjukkan apabila tidak ada 

variabel Harga maka variabel Loyalitas Pelanggan adalah 2,708. 

Artinya, meskipun tanpa adanya pengaruh dari variabel Harga, 

besarnya persepsi terhadap Loyalitas Pelanggan telah mencapai 

2,708. 

• Koefisien regresi untuk variabel Harga (X1) sebesar 0,415. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel Harga mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap Loyalitas Pelanggan. 

• Dari hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan 

menawarkan harga yang sesuai akan mampu mempengaruhi 

loyalitas pada pelanggan. Semakin meningkatkan variabel Harga, 

maka variabel Loyalitas Pelanggan pun akan meningkat dan 

demikian sebaliknya. 

3.4.3 Uji Koefisien Determinasi Pengaruh Harga terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

 Uji koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan 

persentase pengaruh variabel Harga (X1) terhadap variabel Loyalitas 
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Pelayanan (Y). Pengujian ini akan dilakukan dengan aplikasi SPSS versi 

21. Berikut hasil dari pengujian koefisien determinasi Harga (X1) 

terhadap Loyalitas Pelayanan (Y). 

Tabel 3.53 

Hasil Koefisien Determinasi Pengaruh Harga terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .559a .313 .306 1.288 

a. Predictors: (Constant), Harga 

  Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

 Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi tersebut, menunjukkan 

bahwa hasil koefisien determinasi Harga (X1) terhadap Loyalitas 

Pelanggan (Y) sebesar 0,411, maka koefisien determinasinya adalah : 

KD  = R2 x 100% 

   = 0,313 x 100% 

  = 31,3% 

Maka dari perhitungan tersebut, menunjukkan persentase sebesar 

31,3% Loyalitas (Y) dapat dipengaruhi oleh Harga (X1), sedangkan 

sisanya (100% - 31,3% = 68,7%) dipengaruhi oleh faktor lain diluar 

Harga. 

3.4.4 Uji Signifikansi Pengaruh Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan 

 Nilai t-tabel dengan signifikansi 0,05 dapat diketahui dengan 

melihat tabel t yang sesuai dengan degree of freedom (df) dengan 

menggunakan perhitungan df = n – 2, yang mana df = 100 – 2 = 98. 



147 
 

 
 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka nilai t tabel diperoleh sebesar 

1,984. Sementara t-hitung yang dapat dilihat pada tabel 3.50 sebesar 

6,680. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa nilai t-hitung (6,680) 

> t-tabel (1,984) yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Pengujian 

hipotesis ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 

Harga terhadap Loyalitas Pelanggan pada Jasa Layanan Kereta Argo 

Sindoro PT. KAI DAOP 4 Semarang.  

Gambar 3.2 

Kurva Uji t 

Harga (X1) terhadap Loyalitas Pelanggan (Y) 

 

 

3.5 Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen 

 Analisis pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah uji 

koefisien korelasi, uji regresi sederhana, uji koefisien determinasi, dan uji 

signifikansi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 

versi 21 yang disajikan berikut. 

-1,984 1,984 6,680 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2019 
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3.5.1 Analisis Korelasi Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Konsumen 

  Berikut adalah hasil perhitungan korelasi pengaruh Kualitas Pelayanan 

(X2) terhadap kepuasan konsumen (Z) dalam bentuk tabel:  

Tabel 3.54 

Hasil Korelasi Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Correlations 

  Kualitas_Pelayan

an 

Kepuasan_Kons

umen 

Kualitas_Pelayanan Pearson Correlation 1 .455** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 100 100 

Kepuasan_Konsumen Pearson Correlation .455** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

   Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 3.50, dapat diketahui bahwa koefisien korelasi 

antara variabel Kualitas Pelayanan (X2) dengan variabel Kepuasan 

Konsumen (Z) adalah  0,455. Hasil uji tersebut dapat dikatakan bahwa 

kekuatan hubungan antara variabel Kualitas Pelayanan (X2) dengan 

variabel Kepuasan Konsumen (Z) sebesar 0,455 yang menunjukkan 

adanya tingkat hubungan yang sedang antar kedua variabel tersebut.  

3.5.2  Uji Regresi Linear Sederhana Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Konsumen 

 Uji regresi linear sederhana dihubungkan pada hubungan 

fungsional ataupun kausal antara variabel Kualitas Pelayanan (X2) 
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dengan variable Kepuasan Konsumen (Z), diuji dengan aplikasi SPSS 

versi 21. Berikut tabel hasil perhitungannya. 

Tabel 3.55 

Hasil Regresi Linear Sederhana Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Konsumen 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.707 1.511  3.116 .002 

Kualitas_Pelayanan .083 .016 .455 5.053 .000 

a. Dependent Variable: Kepuasan_Konsumen 

 Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

Berdasarkan hasil uji regresi yang terlihat pada tabel 3.51 

menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk variabel Kualitas Pelayanan 

(X2) 0,083 dan untuk nilai konstantanya ialah sebesar 4,707. berdasarkan 

keterangan itu maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 4.707 + 0.083 X2 

Dimana : Z = Kepuasan Konsumen 

        X2 = Kualitas Pelayanan 

Berdasarkan persamaan regresi linear sederhana diatas, maka dapat 

dikatakan bahwa : 

• Terdapat pengaruh positif dari variabel Kualitas Pelayanan (X2) 

terhadap variabel Kepuasan Konsumen (Z). 

• Nilai konstanta sebesar 4,707 menunjukkan apabila tidak ada 

variabel Kualitas Pelayanan maka variabel Kepuasan Konsumen 

adalah 4,707. Artinya, meskipun tanpa adanya pengaruh dari 
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variabel Kualitas Pelayanan, besarnya persepsi terhadap Kepuasan 

Konsumen telah mencapai 4,707. 

• Koefisien regresi untuk variabel Kualitas Pelayanan (X2) sebesar 

0,083. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kepuasan Konsumen. 

• Dari hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan 

mengoptimalkan kualitas pelayanannya akan mampu membentuk 

Kepuasan Konsumen suatu layanan jasa. semakin meningkatkan 

variabel Kualitas Pelayanan, maka variabel Kepuasan Pelanggan 

pun akan meningkat dan demikian sebaliknya. 

3.5.3  Uji Koefisien Determinasi Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Konsumen 

 Uji koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan 

persentase pengaruh variabel Kualitas Pelayanan (X2) terhadap variabel 

Kepuasan Konsumen (Z). Pengujian ini akan dilakukan dengan aplikasi 

SPSS versi 21. Berikut hasil dari pengujian koefisien determinasi 

Kepuasan Konsumen (X2) terhadap Kepuasan Konsumen (Z). 
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Tabel 3.56 

Hasil Uji Koefisien Determinasi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Konsumen 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .455a .207 .199 1.116 

a. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan 

  Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi tersebut, menunjukkan 

bahwa hasil koefisien determinasi Kualitas Pelayanan (X2) terhadap 

Kepuasan Konsumen (Z) sebesar 0,207, maka koefisien determinasinya 

adalah : 

KD  = R2 x 100% 

 = 0,207 x 100% 

 = 20,7% 

Maka dari perhitungan tersebut, menunjukkan persentase sebesar 

20,7% Kepuasan Konsumen (Z) dapat dipengaruhi oleh Kualitas 

Pelayanan (X2), sedangkan sisanya (100% - 20,7% = 79,3%) dipengaruhi 

oleh faktor lain diluar Kualitas Pelayanan. 

3.5.4 Uji Signifikansi Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Konsumen 

 Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel 

Kualitas Pelayanan (X2) secara individual menerangkan variasi variabel 
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Kepuasan Konsumen (Z). Dalam pengujian ini, menggunakan aplikasi 

SPSS versi 21. 

Nilai t-tabel dengan signifikansi 0,05 dapat diketahui dengan melihat 

tabel t yang sesuai dengan degree of freedom (df) dengan menggunakan 

perhitungan df = n – 2, yang mana df = 100 – 2 = 98. Berdasarkan 

ketentuan tersebut, maka nilai t tabel diperoleh sebesar 1,984. Sementara 

t-hitung yang dapat dilihat pada tabel 3.50 sebesar 5,053. Sehingga dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa nilai t-hitung (5.053) > t-tabel (1,984) yang 

artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Pengujian hipotesis ini membuktikan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Kualitas Pelayanan terhadap 

Kepuasan Konsumen Jasa Layanan Kereta Kelas Argo Sindoro PT. KAI 

DAOP 4 Semarang 

Gambar 3.3 

Kurva Uji t 

Kualitas Pelayanan (X2) terhadap Kepuasan Konsumen (Z) 

 

 

-1,984 1,984 5,053 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2019 
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3.6 Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Analisis pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah uji 

koefisien korelasi, uji regresi sederhana, uji koefisien determinasi, dan uji 

signifikansi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 

versi 21 yang disajikan berikut. 

3.6.1 Analisis Korelasi Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

 Berikut tabel hasil perhitungan korelasi antara variabel Kualitas 

Pelayanan (X2) terhadap Loyalitas Pelanggan (Y) : 

Tabel 3.57  

Hasil Korelasi Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

Correlations 

  Kualitas_Pelayan

an 

Loyalitas_Pelang

gan 

Kualitas_Pelayanan Pearson Correlation 1 .454** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 100 100 

Loyalitas_Pelanggan Pearson Correlation .454** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel 3.53, dapat diketahui bahwa koefisien korelasi 

antara variabel Kualitas Pelayanan (X2) dengan variabel Loyalitas 

Pelanggan (Y) ialah 0,454. Hasil uji tersebut dapat dikatakan bahwa 

kekuatan hubungan (asosiasi) linear antara variabel Kualitas Pelayanan 
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(X2) dengan variabel Loyalitas Pelanggan (Y) sebesar 0,454, yang 

menunjukkan adanya tingkat hubungan yang sedang berdasarkan 

kedudukan interval pada 0,40 – 0,599. 

3.6.2 Uji Regresi Linear Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

 Uji regresi linear sederhana dihubungkan pada hubungan 

fungsional ataupun kausal antara variabel Kualitas Pelayanan (X2) 

dengan variable Loyalitas Pelanggan (Y), diuji dengan aplikasi SPSS 

versi 21. Berikut tabel hasil perhitungannya. 

Tabel 3.58  

Hasil Regresi Linear Sederhana Pengaruh Kualitas Pelayanan 

terhadap Loyalitas Pelanggan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.454 1.875  .775 .440 

Kualitas_Pelayanan .102 .020 .454 5.042 .000 

a. Dependent Variable: Loyalitas_Pelanggan 

 Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

 Berdasarkan hasil uji regresi yang terlihat pada tabel 3.54 

menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk variabel Kualitas Pelayanan 

(X2) 0,102 dan untuk nilai konstantanya ialah sebesar 1,454. berdasarkan 

keterangan itu maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 1,454 + 0.102 X2 

Dimana : Y = Loyalitas Pelanggan 
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        X2 = Kualitas Pelayanan 

Berdasarkan persamaan regresi linear sederhana diatas, maka dapat 

dikatakan bahwa : 

• Terdapat pengaruh positif dari variabel Kualitas Pelayanan (X2) 

terhadap variabel Loyalitas Pelanggan (Y). 

• Nilai konstanta sebesar 1,454 menunjukkan apabila tidak ada 

variabel Kualitas Pelayanan maka variabel Loyalitas Pelanggan 

adalah 1,454. Artinya, meskipun tanpa adanya pengaruh dari 

variabel Kualitas Pelayanan, besarnya persepsi terhadap Loyalitas 

Pelanggan telah mencapai 1,454. 

• Koefisien regresi untuk variabel Kualitas Pelayanan (X2) sebesar 

0,102. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap Loyalitas Pelanggan. 

• Dari hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan 

mengoptimalkan Kualitas Pelayanan akan mampu mempengaruhi 

loyalitas pada pelanggan. Semakin meningkatkan variabel Kualitas 

Pelayanan, maka variabel Loyalitas Pelanggan pun akan meningkat 

dan demikian sebaliknya. 

3.6.3 Uji Koefisien Determinasi Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

 Uji koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan 

persentase pengaruh variabel Kualitas Pelayanan (X2) terhadap variabel 

Loyalitas Pelanggan (Y). Pengujian ini akan dilakukan dengan aplikasi 
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SPSS versi 21. Berikut hasil dari pengujian koefisien determinasi 

Kualitas Pelayanan (X2) terhadap Loyalitas Pelanggan (Y). 

Tabel 3.59  

Hasil Uji Koefisien Determinasi Kualitas Pelayanan terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .454a .206 .198 1.384 

a. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan 

  Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

 Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi tersebut, menunjukkan 

bahwa hasil koefisien determinasi Kualitas Pelayanan (X2) terhadap 

Loyalitas Pelanggan (Y) sebesar 0,364, maka koefisien determinasinya 

adalah : 

KD  = R2 x 100% 

   = 0,206 x 100% 

  = 20,6% 

Maka dari perhitungan tersebut, menunjukkan persentase sebesar 

20,6% Loyalitas Pelanggan (Y) dapat dipengaruhi oleh Kualitas 

Pelayanan (X2), sedangkan sisanya (100% - 20,6% = 79,4%) dipengaruhi 

oleh faktor lain diluar Kualitas Pelayanan. 

3.6.4 Uji Signifikansi Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas 

Konsumen 

 Nilai t-tabel dengan signifikansi 0,05 dapat diketahui dengan 

melihat tabel t yang sesuai dengan degree of freedom (df) dengan 
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menggunakan perhitungan df = n – 2, yang mana df = 100 – 2 = 98. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka nilai t tabel diperoleh sebesar 

1,984. Sementara t-hitung yang dapat dilihat pada tabel 3.54 sebesar 

5,042. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa nilai t-hitung (5,042) 

> t-tabel (1,984) yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Pengujian 

hipotesis ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 

Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan pada jasa layanan 

Kereta Api Kelas Argo Sindoro PT. KAI DAOP 4 Semarang.  

Gambar 3.4 

Kurva Uji t 

Kualitas Pelayanan (X2) terhadap Loyalitas Pelanggan (Y) 

 

 

3.7 Analisis Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

 Analisis pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah uji 

koefisien korelasi, uji regresi sederhana, uji koefisien determinasi, dan uji 

signifikansi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 

versi 21 yang disajikan berikut. 

-1,984 1,984 5,042 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2019 
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3.7.1  Analisis Korelasi Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

Dalam koefisien korelasi, angka yang menyatakan tingkat suatu 

hubungan antara variabel variabel Kepuasan Konsumen dengan Loyalitas 

Pelanggan atau untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara 

variabel. Berikut tabel hasil perhitungan korelasi antara variabel 

Kepuasan Konsumen (Z) terhadap Loyalitas Pelanggan (Y) : 

          Tabel 3.60 

Hasil Korelasi Pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

Correlations 

  Kepuasan_Kons

umen 

Loyalitas_Pelang

gan 

Kepuasan_Konsumen Pearson Correlation 1 .487** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 100 100 

Loyalitas_Pelanggan Pearson Correlation .487** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel 3.56, dapat diketahui bahwa koefisien korelasi 

antara variabel Kepuasan Konsumen (Z) dengan variabel Loyalitas 

Pelanggan (Y) ialah 0,487. Hasil uji tersebut dapat dikatakan bahwa 

kekuatan hubungan (asosiasi) linear antara variabel Kepuasan Konsumen 

(Z) dengan variabel Loyalitas Pelanggan (Y) sebesar 0,487, yang 

menunjukkan adanya tingkat hubungan sedang antar kedua variabel. 
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3.7.2 Uji Regresi Linear Sederhana Pengaruh Kepuasan Konsumen 

Terhadap Loyalitas Pelanggan 

 Uji regresi linear sederhana dihubungkan pada hubungan 

fungsional ataupun kausal antara variabel Kepuasan Konsumen (Z) 

dengan variable Loyalitas Pelanggan (Y), diuji dengan aplikasi SPSS 

versi 21. Berikut tabel hasil perhitungannya 

       Tabel 3.61 

Hasil Regresi Linear Sederhana Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.441 1.355  2.539 .013 

Kepuasan_Konsumen .604 .109 .487 5.517 .000 

a. Dependent Variable: Loyalitas_Pelanggan 

 Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

Berdasarkan hasil uji regresi yang terlihat pada tabel 3.57 

menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk variabel Kepuasan 

Konsumen (Z) 0,604 dan untuk nilai konstantanya ialah sebesar 3.441. 

berdasarkan keterangan itu maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = 3.441 + 0.604 X1 

 Dimana : Y = Loyalitas Pelanggan   

        Z = Kepuasan Konsumen 

Berdasarkan persamaan regresi linear sederhana diatas, maka dapat 

dikatakan bahwa : 
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• Terdapat pengaruh positif dari variabel Kepuasan Konsumen (Z) 

terhadap variabel Loyalitas Pelanggan (Y). 

• Nilai konstanta sebesar 3.441 menunjukkan apabila tidak ada 

variabel Kepuasan Konsumen maka variabel Loyalitas Pelanggan 

adalah 3.441. Artinya, meskipun tanpa adanya pengaruh dari 

variabel Kepuasan Konsumen, besarnya persepsi terhadap 

Loyalitas Pelanggan telah mencapai 3.441. 

• Koefisien regresi untuk variabel Kepuasan Konsumen sebesar 

0,604. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepuasan Konsumen 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap Loyalitas Pelanggan. 

• Dari hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa Jika terdapat 

Kepuasan pada Konsumen yang positif akan mampu 

mempengaruhi perilaku Loyalitas Pelanggan dan demikian 

sebaliknya 

3.7.3 Uji Koefisien Determinasi Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

Pengujian ini akan dilakukan dengan aplikasi SPSS versi 21. 

Berikut hasil dari pengujian koefisien determinasi Kepuasan Konsumen 

(Z) terhadap Loyalitas Pelanggan (Y). 
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Tabel 3.62 

Hasil Uji Koefisien Determinasi Kepuasan Konsumen Terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .487a .237 .229 1.357 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan_Konsumen 

  Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

 Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi tersebut, menunjukkan 

bahwa hasil koefisien determinasi Kepuasan Pelanggan (Z) terhadap 

Loyalitas Pelanggan (Y) sebesar 0,237, maka koefisien determinasinya 

adalah : 

KD = R2 x 100% 

   = 0.237 x 100% 

  = 23.7% 

Maka dari perhitungan tersebut, menunjukkan persentase sebesar 

23.7% Kepuasan Konsumen (Y) dapat dipengaruhi oleh Loyalitas 

Pelanggan (Z), sedangkan sisanya (100% - 23.7% = 76.3%) dipengaruhi 

oleh faktor lain diluar Kepuasan Konsumen. 

3.7.4 Uji Signifikansi Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

 Adapun hipotesis yang digunakan sebagai berikut : 

• Ho : β = 0 (variabel Kepuasan Konsumen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Loyalitas Pelanggan) 
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• Ha : β ≠ 0 (variabel Kepuasan Konsumen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Loyalitas Pelanggan) 

Nilai t-tabel dengan signifikansi 0,05 dapat diketahui dengan 

melihat tabel t yang sesuai dengan degree of freedom (df) dengan 

menggunakan perhitungan df = n – 2, yang mana df = 100 – 2 = 98. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka nilai t tabel diperoleh sebesar 

1,984. Sementara t-hitung yang dapat dilihat pada tabel 3.53 sebesar 

5,517. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa nilai t-hitung (5,517) 

> t-tabel (1,984) yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Pengujian 

hipotesis ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 

Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Pelanggan Jasa Layanan Kereta 

Api Kelas Argo Sindoro PT KAI DAOP 4 Semarang.  

     Gambar 3.5 

                Kurva Uji t 

Kepuasan Konsumen (Z) Terhadap Loyalitas Pelanggan (Y) 

     

 

  Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

 -1984            1984  5,517 
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3.8 Analisis Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Konsumen 

 Analisis pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah uji 

koefisien korelasi, uji regresi sederhana, uji koefisien determinasi, dan uji 

signifikansi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 

versi 21 yang disajikan berikut. 

3.8.1 Uji Korelasi Linear Berganda Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Konsumen 

Berikut tabel hasil perhitungan korelasi antara variabel Harga (X1) 

dan Kualitas Pelayanan (X2) terhadap Kepuasan Konsumen  (Z) : 

Tabel 3.63  

Hasil Uji Korelasi Linear Berganda Harga dan Kualitas 

Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .564a .318 .303 1.040 

a. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan, Harga 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019  

Berdasarkan tabel 3.55, dapat diketahui bahwa koefisien korelasi 

antara variabel Harga (X1) dan Kualitas Pelayanan (X2) terhadap 

variabel Kepuasan Konsumen (Z) ialah 0,318. Hasil uji tersebut dapat 

dikatakan bahwa kekuatan hubungan (asosiasi) linear antara variabel 

Harga (X1) dan Kualitas Pelayanan (X2) terhadap variabel Kepuasan 

Konsumen (Z) sebesar 0,318, yang menunjukkan adanya tingkat 



164 
 

 
 

hubungan yang rendah berdasarkan kedudukan interval pada 0,20 – 

0,399. 

3.8.2 Uji Regresi Linear Berganda Pengaruh Harga dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen  

 Berikut tabel hasil perhitungannya. 

Tabel 3.64  

Hasil Regresi Linear Berganda Harga dan Kualitas Pelayanan 

terhadap Kepuasan Konsumen  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.721 1.430  2.601 .011 

Harga .239 .060 .401 3.970 .000 

Kualitas_Pelayanan .042 .018 .232 2.295 .024 

a. Dependent Variable: Kepuasan_Konsumen 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

Dari tabel 3.56 menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk 

variabel Harga (X1) sebesar 0,239 dan Kualitas Pelayanan (X2) sebesar 

0,042, sedangkan untuk nilai konstantanya ialah sebesar 3,721. 

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat dibentuk persamaan 

sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 

Y = 3,721 + 0,239X1 + 0,042X2 

Dimana : Y = Kepuasan 

      a  = Konstanta 
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      b  = Koefisien Regresi 

     X1 = Harga 

     X2 = Kualitas Pelayanan 

Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa : 

• Nilai konstanta sebesar 3,721 menunjukkan bahwa apabila 

Harga dan Kualitas Pelayanan bernilai 0 (nol), maka Harga dan 

Kualitas Pelayanan bernilai 3,721. Artinya, untuk menciptakan 

Kepuasan pada Pelanggan harus didukung dengan variabel 

Harga dan Kualitas Pelayanan atau nilai Kepuasan Konsumen 

menjadi 3,721. 

• Nilai koefisien regresi Harga sebesar 0,239 menunjukkan 

Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepuasan 

Konsumen Kereta Kelas Argo Sindoro. Dengan kata lain, 

setiap penawaran Harga yang sesuai pada Kereta Kelas Argo 

Sindoro, akan berdampak pada kepuasan konsumen Kereta 

Kelas Argo Sindoro PT. KAI DAOP 4 Semarang. 

• Nilai koefisien regresi Kualitas Pelayanan sebesar 0,042 

menunjukkan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap 

Kepuasan Konsumen Kereta Kelas Argo Sindoro. Dengan kata 

lain, setiap peningkatan Kualitas Pelayanan pada Kereta Kelas 

Argo Sindoro, akan berdampak pada Kepuasan Konsumen 

Kereta Kelas Argo Sindoro PT. KAI DAOP 4 Semarang 
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3.8.3 Uji Koefisien Determinasi Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Konsumen. 

 Pengujian ini akan dilakukan dengan aplikasi SPSS versi 21. 

Berikut hasil dari pengujian koefisien determinasi Harga (X1) dan 

Kualitas Pelayanan (X2) terhadap Kepuasan Konsumen (Z). 

Tabel 3.65  

Hasil Uji Koefisien Determinasi Pengaruh Harga dan Kualitas 

Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .564a .318 .303 1.040 

a. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan, Harga 

  Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi tersebut, menunjukkan 

bahwa hasil koefisien determinasi Harga (X1) dan Kualitas Pelayanan 

(X2) terhadap Kepuasan Konsumen (Z) sebesar 0,318, maka koefisien 

determinasinya adalah : 

KD  = R2 x 100% 

 = 0,318 x 100% 

 = 31,8% 

Maka dari perhitungan tersebut, menunjukkan persentase sebesar 

31,8% Kepuasan Konsumen (Z) dapat dipengaruhi oleh Harga (X1) dan 

Kualitas Pelayanan (X2), sedangkan sisanya (100% - 31,8% = 68,2%) 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar Harga dan Kualitas Pelayanan. 
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3.8.4 Uji Signifikansi Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Konsumen ( Uji F ) 

 Hipotesis yang digunakan dalam pengujian adalah : 

• Ho : b1 , b2 = 0, berarti variabel bebas (Harga dan Kualitas 

Pelayanan) secara bersama – sama tidak berpengaruh terhadap 

variabel Kepuasan Konsumen . 

• Ha : b1 , b2 ≠ 0, berarti variabel bebas (Harga dan Kualitas 

Pelayanan) secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel 

Kepuasan Konsumen. 

Pengambilan keputusan didasarkan pada : 

• Ho diterima apabila Fhitung < Ftabel, berarti variabel Harga dan 

Kualitas Pelayanan secara bersama – sama tidak berpengaruh 

terhadap variabel Kepuasan Konsumen pada penumpang jasa 

layanan Kereta Kelas Argo Sindoro PT. KAI DAOP 4 

Semarang. 

• Ha diterima apabila Fhitung > Ftabel, berarti variabel Harga dan 

Kualitas Pelayanan secara bersama – sama berpengaruh 

terhadap variabel Kepuasan Konsumen pada penumpang jasa 

layanan Kereta Kelas Argo Sindoro PT. KAI DAOP 4 

Semarang. 

Nilai F-tabel dengan signifikansi 0,05 dapat diketahui dengan 

melihat tabel F yang sesuai dengan degree of freedom 1 (df 1) dan degree 

of freedom 2 (df 2)  dengan menggunakan signifikansi 5% (0,05). untuk 



168 
 

 
 

memperoleh df 1 digunakan perhitungan df 1 = jumlah variabel – 1, 

sehingga df 1 = 3 – 1 menghasilkan nilai 2. Sedangkan, untuk 

memperoleh df 2 digunakan perhitungan df 2 = n – k – 1, dimana (n = 

jumlah data) dan (k = jumlah variabel independen). Sehingga, df 2 

digunakan dengan perhitungan df 2 = 100 – 2 – 1 mengahasilkan nilai 97. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka nilai F tabel diperoleh sebesar 

3,09. 

Tabel 3.66  

Hasil Uji F Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 48.830 2 24.415 22.570 .000a 

Residual 104.930 97 1.082   

Total 153.760 99    

a. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan, Harga 

b. Dependent Variable: Kepuasan_Konsumen 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

 Pada tabel 3.58 dapat dilihat F-hitung sebesar 22,570. Sehingga 

dapat diperoleh kesimpulan bahwa nilai F-hitung (22,570) > F-tabel 

(3.09) yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Pengujian hipotesis ini 

membuktikan bahwa secara bersama – sama antara Harga dan Kualitas 

Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen Jasa Layanan Kereta Kelas 

Argo Sindoro PT. KAI DAOP 4 Semarang 
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Gambar 3.6 

Kurva Uji F 

Harga (X1) dan Kualitas Pelayanan (X2) terhadap Kepuasan 

Konsumen (Z) 

 

3.9 Analisis Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

Analisis pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah uji 

koefisien korelasi, uji regresi sederhana, uji koefisien determinasi, dan uji 

signifikansi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 

versi 21 yang disajikan berikut. 

3.9.1 Uji Mediasi Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan 

Konsumen 

 Terdapat kemungkinan yang terjadi dari hasil uji mediasi tersebut, 

antara lain: 

 

• Mediasi terbukti secara penuh (Fully Mediated) 

• Mediasi terbukti secara parsial (Partial Mediated) 

• Mediasi tidak terbukti 

3,09 22,570 
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      Gambar 3.7  

Metode Uji Mediasi 

 

   

 

 

 

 

 

3.9.2 Uji Mediasi Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Melalui Kepuasan Konsumen 

 Terdapat kemungkinan yang terjadi dari hasil uji mediasi tersebut, 

antara lain: 

• Mediasi terbukti secara penuh (Fully Mediated) 

• Mediasi terbukti secara parsial (Partial Mediated) 

• Mediasi tidak terbukti 

                                     Gambar 3.8  

                               Metode Uji Mediasi 

 

   

 

Kepuasan 

Konsumen (Z) 

Loyalitas 

Pelanggan (Y) 
Harga (X1) 

Kepuasan 

Konsumen (Z) 

Loyalitas 

Pelanggan (Y) 
Kualitas 

Pelayanan (X2) 
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3.9.3 Hasil Uji Mediasi Variabel Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Melalui Kepuasan Konsumen 

 Berikut disajikan data berupa tabel yaitu hasil uji mediasi antara variabel 

harga terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan konsumen:  

Tabel 3.67 

Hasil Regresi dan Koefisien (Harga, Kepuasan Konsumen, dan 

Loyalitas Pelanggan) 

Regresi Koefisien Signifikansi 

Harga (X1)  – Kepuasan Konsumen (Z) 0,316 0,000 

Harga (X1) – Loyalitas Pelanggan (Y) 0,415 0,000 

Kepuasan Konsumen (Z) – Loyalitas 

Konsumen (Y) 
0,604 0,000 

Harga (X1) – Loyalitas (Y) 

Kepuasan Konsumen (Z) – Loyalitas 

pelanggan(Y) 

0,311 

0,328 

0,000 

0,007 

 

Berdasarkan data pada tabel 3.66, untuk melakukan uji mediasi 

haruslah memenuhi beberapa tahap. Untuk menentukan adanya hubungan 

antara Harga dan Loyalitas Konsumen melalui Kepuasan Konsumen 

sebagai variabel intervening maka ada beberapa kriteria yang menentukan 

apakah tingkatan variabel Kepuasan Konsumen 

Maka, berdasarkan hasil pengujian keempat regresi pada tabel 3,66 

diatas membuktikan bahwa variabel Kepuasan Konsumen merupakan 

variabel intervening sebagian (partial), dikarenakan pada tahap 1 – 4 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2019 
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adalah positif dan signifikan < 0,05. Untuk menjadikan variabel 

intervening penuh, persamaan pada langkah regresi ke-4 harus tidak 

signifikan atau lebih besar kesignifikannya sebesar > 0,05 

3.9.4 Hasil Uji Mediasi Variabel Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Melalui Kepuasan Konsumen 

Selanjutnya adalah hasil uji mediasi antara variabel Kualitas 

Pelayanan Terhadap Loyalitas Melalui Kepuasan Konsumen. Berdasarkan 

hasil dari keempat regresi, maka dapat dilihat hasil regresi dan 

signifikansinya. Berikut statistik hasil dari persamaan regresi tersebut : 

Tabel 3.68 

Hasil Regresi dan Koefisien (Kualitas Pelayanan, Kepuasan 

Konsumen, dan Loyalitas Pelanggan) 

Regresi Koefisien Signifikansi 

Kualitas Pelayanan (X2)  – Kepuasan 

Konsumen (Z) 
0,083 0,000 

Kualitas Pelayanan (X2) – Loyalitas Pelanggan 

(Y) 
0,102 0,000 

Kepuasan Konsumen (Z) – Loyalitas 

Konsumen (Y) 
0,604 0,000 

Kualitas Pelayanan (X2) – Loyalitas (Y) 

Kepuasan Konsumen (Z) – Loyalitas 

pelanggan(Y) 

0,066 

0,240 

0,003 

0,000 

 

Berdasarkan data pada tabel 3.73, untuk melakukan uji mediasi 

haruslah memenuhi beberapa tahap. Untuk menentukan adanya hubungan 

antara Kualitas Pelayanan dan Loyalitas Konsumen melalui Kepuasan 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2019 
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Konsumen sebagai variabel intervening maka ada beberapa kriteria yang 

menentukan apakah tingkatan variabel Kepuasan Konsumen 

Maka, berdasarkan hasil pengujian keempat regresi pada tabel 3,73 

diatas membuktikan bahwa variabel Kepuasan Konsumen merupakan 

variabel intervening sebagian (Partial Mediated), dikarenakan pada tahap 

1 –4 adalah positif dan signifikan < 0,05. Untuk menjadikan variabel 

intervening penuh, persamaan pada langkah regresi ke-4 harus tidak 

signifikan atau lebih besar kesignifikannya sebesar > 0,05. 

3.9.5 Regresi Harga dengan Kepuasan Konsumen 

 Regresi pertama antara variabel Harga (X1) dengan Kepuasan Konsumen 

(Z). Pada tabel dibawah ini merupakan hasil dari pengujian hipotesis model 

regresi sederhana variabel Harga dengan Kepuasan Konsumen. 

Tabel 3.69 

Hasil Regresi Harga dengan Kepuasan Konsumen 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.082 1.015  5.993 .000 

Harga .316 .051 .530 6.181 .000 

a. Dependent Variable: Kepuasan_Konsumen 

 Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

Berdasarkan hasil regresi diatas, variabel Harga dengan Kepuasan 

Konsumen diperoleh nilai positif ialah sebesar 0,316 dengan koefisien 

regresi sebesar 6,082. Maka, persamaan yang dihasilkan ialah sebagai 

berikut: 
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Z = 6,082  + 0,316 X1 

Z = Kepuasan Konsumen   

X1 = Harga 

3.9.6 Regresi Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Pada tabel dibawah ini merupakan hasil dari pengujian hipotesis 

model regresi sederhana variabel Harga dengan Loyalitas Pelanggan. 

Tabel 3.70  

Hasil Regresi Harga dengan Loyalitas Pelanggan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.708 1.230  2.202 .030 

Harga .415 .062 .559 6.680 .000 

a. Dependent Variable: Loyalitas_Pelanggan 

 Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

 Berdasarkan hasil regresi diatas, variabel Harga dengan Loyalitas 

Pelanggan diperoleh nilai positif ialah sebesar 0,415 dengan koefisien 

regresi sebesar 2,708. Maka, persamaan yang dihasilkan ialah sebagai 

berikut: 

Y = 2,708  + 0,415 X1 

Y = Loyalitas Pelanggan 

X1 = Harga 
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3.9.7 Regresi Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Regresi selanjutnya ialah antara variabel kepuasan Konsumen 

dengan Loyalitas Pelanggan. Pada tabel dibawah ini merupakan hasil dari 

pengujian hipotesis model regresi sederhana variabel Kepuasan Konsumen 

dengan Loyalitas Pelanggan. 

Tabel 3.71  

Hasil Regresi Kepuasan Konsumen dengan Loyalitas Pelanggan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.441 1.355  2.539 .013 

Kepuasan_Konsumen .604 .109 .487 5.517 .000 

a. Dependent Variable: Loyalitas_Pelanggan 

          Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

 Berdasarkan hasil regresi diatas, variabel Kepuasan Konsumen 

dengan Loyalitas Pelanggan diperoleh nilai positif ialah sebesar 0,604 

dengan koefisien regresi sebesar 3,441. Maka, persamaan yang dihasilkan 

ialah sebagai berikut: 

Y = 3,441  + 0,604 Z 

Y = Loyalitas Pelanggan 

Z = Kepuasan Konsumen 

3.9.8  Regresi Harga dan Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

 Regresi keempat ialah antara variabel Harga dan Kepuasan 

Konsumen dengan Loyalitas Pelanggan. Pada tabel dibawah ini 
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merupakan hasil dari pengujian hipotesis model regresi sederhana variabel 

Harga dan Kepuasan Konsumen dengan Loyalitas Pelanggan.  

Tabel 3.72  

Hasil Regresi Harga dan Kepuasan Konsumen dengan Loyalitas 

Pelanggan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .711 1.391  .511 .611 

Harga .311 .071 .419 4.388 .000 

Kepuasan_Konsume

n 

.328 .118 .265 2.773 .007 

a. Dependent Variable: Loyalitas_Pelanggan 

          Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

Berdasarkan hasil regresi diatas, variabel Harga dan Kepuasan 

Konsumen dengan Loyalitas Pelanggan diperoleh nilai positif ialah masing 

– masing sebesar 0,311 dan 0,328 dengan koefisien regresi sebesar 0,711. 

Maka, persamaan yang dihasilkan ialah sebagai berikut: 

Y = 0,711  + 0,311 X1 + 0,328 Z  

Y = Loyalitas Pelanggan 

X1 = Harga 

Z = Kepuasan Pelanggan 

3.9.9 Regresi Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Konsumen 

 Regresi pertama antara variabel Kualitas Pelayanan (X2) dengan 

Kepuasan Konsumen (Z). Pada tabel dibawah ini merupakan hasil dari pengujian 
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hipotesis model regresi sederhana variabel Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan 

Konsumen. 

Tabel 3.73  

Hasil Regresi Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Konsumen 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.707 1.511  3.116 .002 

Kualitas_Pelayanan .083 .016 .455 5.053 .000 

a. Dependent Variable: Kepuasan_Konsumen 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

Berdasarkan hasil regresi diatas, variabel Kualitas Pelayanan 

dengan Kepuasan Konsumen diperoleh nilai positif ialah sebesar 0,083 

dengan koefisien regresi sebesar 4,707. Maka, persamaan yang dihasilkan 

ialah sebagai berikut: 

Z = 4,707  + 0,083 X2 

Z = Kepuasan Konsumen   

X2 = Kualitas Pelayanan 

3.9.10 Regresi Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Pada tabel dibawah ini merupakan hasil dari pengujian hipotesis 

model regresi sederhana variabel Kualitas Pelayanan dengan Loyalitas 

Pelanggan. 
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Tabel 3.74  

Hasil Regresi Kualitas Pelayanan dengan Loyalitas Pelanggan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.454 1.875  .775 .440 

Kualitas_Pelayanan .102 .020 .454 5.042 .000 

a. Dependent Variable: Loyalitas_Pelanggan 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

 Berdasarkan hasil regresi diatas, variabel Harga dengan Loyalitas 

Pelanggan diperoleh nilai positif ialah sebesar 0,102 dengan koefisien 

regresi sebesar 1,454. Maka, persamaan yang dihasilkan ialah sebagai 

berikut: 

Y = 1,454  + 0,102 X2 

Y = Loyalitas Pelanggan 

X2 = Kualitas Pelayanan 

3.9.11 Regresi Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen 

Regresi selanjutnya ialah antara variabel kepuasan Konsumen 

dengan Loyalitas Pelanggan. Pada tabel dibawah ini merupakan hasil dari 

pengujian hipotesis model regresi sederhana variabel Kepuasan Konsumen 

dengan Loyalitas Pelanggan. 
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Tabel 3.75 

Hasil Regresi Kepuasan Konsumen dengan Loyalitas Pelanggan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.441 1.355  2.539 .013 

Kepuasan_Konsumen .604 .109 .487 5.517 .000 

a. Dependent Variable: Loyalitas_Pelanggan 

 Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

 Berdasarkan hasil regresi diatas, variabel Kepuasan Konsumen 

dengan Loyalitas Pelanggan diperoleh nilai positif ialah sebesar 0,644 

dengan koefisien regresi sebesar 2.960. Maka, persamaan yang dihasilkan 

ialah sebagai berikut: 

Y = 3,441  + 0,604 Z 

Y = Loyalitas Pelanggan 

Z = Kepuasan Konsumen 

3.9.12 Regresi Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen Terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

 Regresi keempat ialah antara variabel Kualitas Pelayanan dan 

Kepuasan Konsumen dengan Loyalitas Pelanggan. Pada tabel dibawah ini 

merupakan hasil dari pengujian hipotesis model regresi sederhana variabel 

Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen dengan Loyalitas Pelanggan. 
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Tabel 3.76 

Hasil Regresi Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen 

Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.610 1.848  -.330 .742 

Kualitas_Pelayanan .066 .021 .293 3.084 .003 

Kepuasan_Konsumen .439 .118 .354 3.720 .000 

a. Dependent Variable: Loyalitas_Pelanggan 

 Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

Berdasarkan hasil regresi diatas, variabel Kualitas Pelayanan dan 

Kepuasan Konsumen dengan Loyalitas Pelanggan diperoleh nilai positif 

ialah masing – masing sebesar 0,066 dan 0,439 dengan koefisien regresi 

sebesar -0,610. Maka, persamaan yang dihasilkan ialah sebagai berikut: 

Y = - 0.610  + 0,066 X1 + 0,439Z  

Y = Loyalitas Pelanggan 

X2 = Kualitas Pelayanan 

Z = Kepuasan Konsumen 

3.9.13 Hasil Uji Sobel Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui 

Kepuasan Konsumen 

Uji sobel dilakukan guna untuk mengetahui apakah hubungan yang 

melalui sebuah variabel mediasi secara signifikan mampu sebagai 

mediator/Intervening dalam hubungan tersebut. Variabel intervening 

dalam penelitian ini ialah Kepuasan Konsumen (Z). Berikut merupakan 



181 
 

 
 

langkah untuk menentukan apakah Kepuasan Konsumen memiliki nilai 

intervening sebagai penghubung antara variabel Harga (X1) dengan 

Loyalitas Pelanggan (Y). 

Tabel 3.77  

Hasil Regresi Harga dengan Kepuasan Konsumen dan Kepuasan 

Konsumen dengan Loyalitas Pelanggan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.082 1.015  5.993 .000 

Harga .316 .051 .530 6.181 .000 

a. Dependent Variable: Kepuasan_Konsumen 

 Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 

Untuk menguji dengan uji sobel yang digunakan adalah B dengan 

Std. Error. Berdasar hasil perhitungan tabel tersebut, maka dapat diperoleh 

gambar sebagai berikut. 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .711 1.391  .511 .611 

Harga .311 .071 .419 4.388 .000 

Kepuasan_Konsume

n 

.328 .118 .265 2.773 .007 

a. Dependent Variable: Loyalitas_Pelanggan 
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Gambar 3.9  

Kerangka Uji Sobel 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan kerangka diatas, maka akan diketahui hasil uji sobel 

dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 21 (Process v.3 sesuai teori 

Hayes 2013). Dalam uji sobel ini variabel yang akan diuji adalah harga 

terhadap loyalitas melalui kepuasan. Uji ini nantinya akan membuktikan 

variabel kepuasan dapat menjadi variabel intervening partial (sebagian), 

full-mediated (mediasi penuh), ataupun tidak terbukti sebagai variabel 

intervening. Hasil uji sobel ini akan ditampilkan dalam bentuk tabel di 

halaman berikutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

Kepuasan 

Konsumen (Z) 

Loyalitas 

Pelanggan (Y) 
Harga (X1) 

𝛼 = 0,316 

Std. Error : 0,071 

𝑏 = 0,328 

Std. Error : 0,118 
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                         Tabel 3.78 

 Hasil Uji Sobel Harga Terhadap Loyalitas melalui Kepuasan 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan output tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa : 

• Jalur a merupakan pengaruh variabel Harga (X) terhadap 

variabel Kepuasan Konsumen (Z). Dengan koefisien nilai yang 

dihasilkan sebesar 0,32 dan signifikan pada taraf p (0,00) < 

0,05. 
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• Jalur c’ merupakan pengaruh variabel Harga (X) terhadap 

variabel Loyalitas Pelanggan (Y) atau merupakan efek 

langsung dari variabel independen ke dependen. Dengan 

koefisien nilai sebesar 0,31 dan signifikan pada taraf p (0,00) < 

0,05. 

• Jalur b merupakan efek variabel Kepuasan Konsumen (Z) 

terhadap Loyalitas Pelanggan (Y). Dengan koefisien senilai 

0,33 dan signifikan pada taraf p (0,01) < 0,05. 

• Jalur a*b merupakan efek tidak langsung variabel Harga 

(X) terhadap variabel Loyalitas Pelanggan (Y). Berdasarkan 

hasil output tersebut maka dapat dihitung (0,32*0,33= 0,11), 

jadi nilai efek tidak langsung yang dimiliki ialah sebesar 0,11. 

• Jalur c merupakan efek total variabel variabel Harga (X) 

terhadap variabel Loyalitas Pelanggan (Y). Berdasarkan hasil 

output tersebut maka koefisien efek total sebesar 0,41 dan 

signifikan pada taraf p (0,00) < 0,05. 

• Maka, berdasarkan hasil tersebut jalur a menghasilkan nilai 

yang signifikan dan jalur b menghasilkan nilai yang tidak 

signifikan. Dimana, jalur a dengan koefisien nilai yang 

dihasilkan sebesar 0,32 dan signifikan pada taraf p (0,00) < 

0,05. Jalur b dengan koefisien senilai 0,33 dan signifikan pada 

taraf p (0,01) < 0,05. Kemudian, pada jalur c’ koefisien nilai 

sebesar 0,31 dan signifikan pada taraf p (0,00) < 0,05. 
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Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Kepuasan Konsumen 

berperan sebagai variabel mediasi parsial (Partial Mediated). 

3.9.14 Hasil Uji Sobel Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Melalui Kepuasan Konsumen 

Uji sobel dilakukan guna untuk mengetahui apakah hubungan yang 

melalui sebuah variabel mediasi secara signifikan mampu sebagai 

mediator/Intervening dalam hubungan tersebut. Variabel intervening 

dalam penelitian ini ialah Kepuasan Konsumen (Z). Berikut merupakan 

langkah untuk menentukan apakah Kepuasan Konsumen memiliki nilai 

intervening sebagai penghubung antara variabel Kualitas Pelayanan (X2) 

dengan Loyalitas Pelanggan (Y). 

Tabel 3.79 

Hasil Regresi Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Konsumen dan 

Kepuasan Konsumen dengan Loyalitas Pelanggan 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.707 1.511  3.116 .002 

Kualitas_Pelayana

n 

.083 .016 .455 5.053 .000 

a. Dependent Variable: Kepuasan_Konsumen 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.610 1.848  -.330 .742 

Kualitas_Pelayanan .066 .021 .293 3.084 .003 

Kepuasan_Konsume

n 

.439 .118 .354 3.720 .000 

a. Dependent Variable: Loyalitas_Pelanggan 

 Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

Untuk menguji dengan uji sobel yang digunakan adalah B dengan 

Std. Error. Berdasar hasil perhitungan tabel tersebut, maka dapat diperoleh 

gambar sebagai berikut. 

               Gambar 3.10 

                Kerangka Uji Sobel 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan kerangka diatas, maka akan diketahui hasil uji sobel 

dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 21 (Process v.3 sesuai teori 

Hayes 2013). Uji ini nantinya akan membuktikan variabel kepuasan dapat 

menjadi variabel intervening partial (sebagian), full-mediated (mediasi 

Kepuasan 

Konsumen (Z) 

Loyalitas 

Pelanggan (Y) 
Kualitas 

Pelayanan (X2) 

𝛼 = 0,083 

Std. Error : 1,511 

𝑏 = 0,439 

Std. Error : 0,118 
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penuh), ataupun tidak terbukti sebagai variabel intervening. Hasil uji sobel 

ini adalah sebagai berikut.  

Tabel 3.80 

Hasil Uji Sobel Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Melalui 

Kepuasan 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 
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Berdasarkan output tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa : 

• Jalur a merupakan pengaruh variabel Kualitas Pelayanan (X) terhadap 

variabel Kepuasan Konsumen (Z). Dengan koefisien nilai yang dihasilkan 

sebesar 0,08 dan signifikan pada taraf p (0,00) < 0,05. 

• Jalur c’ merupakan pengaruh variabel Kualitas Pelayanan (X) terhadap 

variabel Loyalitas Pelanggan (Y) atau merupakan efek langsung dari 

variabel independen ke dependen. Dengan koefisien nilai sebesar 0,07 dan 

signifikan pada taraf p (0,00) < 0,05. 

• Jalur b merupakan efek variabel Kepuasan Konsumen (Z) terhadap 

Loyalitas Pelanggan (Y). Dengan koefisien senilai 0,44 dan signifikan pada 

taraf p (0,00) < 0,05. 

• Jalur a*b merupakan efek tidak langsung variabel Harga (X) terhadap 

variabel Loyalitas Pelanggan (Y). Berdasarkan hasil output tersebut maka 

dapat dihitung (0,08*0,44 = 0,35), jadi nilai efek tidak langsung yang 

dimiliki ialah sebesar 0,35. 

• Jalur c merupakan efek total variabel variabel Harga (X) terhadap variabel 

Loyalitas Pelanggan (Y). Berdasarkan hasil output tersebut maka koefisien 

efek total sebesar 0,10 dan signifikan pada taraf p (0,00) < 0,05. 

• Maka, berdasarkan hasil tersebut jalur a menghasilkan nilai yang signifikan 

dan jalur b menghasilkan nilai yang tidak signifikan. Dimana, jalur a dengan 

koefisien nilai yang dihasilkan sebesar 0,08 dan signifikan pada taraf p 

(0,00) < 0,05. Jalur b dengan koefisien senilai 0,44 dan signifikan pada taraf 

p (0,00) < 0,05. Kemudian, pada jalur c’ koefisien nilai sebesar 0,07 dan 
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signifikan pada taraf p (0,00) < 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel Kepuasan Konsumen berperan sebagai variabel mediasi parsial 

(Partial Mediated). 

3.10 Pembahasan 

 Pada bagian ini akan dipaparkan pembahasan tentang analisis yang 

telah dilakukan. Hasil analisis tersebut dapat dijelaskan dalam pembahasan 

sebagai berikut:  

 Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

harga terhadap kepuasan konsumen telah terbukti. Hal ini dibuktikan 

dengan melalui penelitian dengan hasil perhitungan t hitung 6,181 yang 

lebih besar dari t tabel sebesar 1,984 yang menunjukan bahwa kepuasan 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas 

pelayanan. Hasil uji tersebut diperkuat dengan hasil perhitungan koefisien 

determinasi sebesar 28,1% artinya bahwa variabel harga dapat dijelaskan 

oleh variabel kepuasan sebesar 28,1% sehingga hipotesis pertama terdapat 

pengaruh positif antara variabel harga terhadap kepuasan konsumen.  

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh harga 

terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini dibuktikan melalui penelitian dengan 

hasil perhitungan t hitung sebesar 6,680 yang lebih besar dari t tabel 

sebesar 1,984 yang menunjukan bahwa loyalitas memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap Harga. Hasil uji tersebut diperkuat dengan 

hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 31,3% artinya adalah 



190 
 

 
 

variabel harga dapat dijelaskan oleh variabel loyalitas pelanggan sebesar 

31,3% sehingga hipotesis kedua terdapat pengaruh positif antara kualitas 

harga dengan loyalitas pelanggan. 

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen telah terbukti. Hal ini 

dibuktikan melalui penelitian dengan hasil perhitungan t hitung sebesar 

5,053 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,984 yang menunjukan bahwa 

kepuasan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap harga. . 

Hasil uji tersebut diperkuat dengan hasil perhitungan koefisien determinasi 

sebesar 20,7% artinya adalah variabel Kualitas Pelayanan dapat dijelaskan 

oleh variabel Kepuasan Konsumen sebesar 20,7% sehingga hipotesis 

ketiga terdapat pengaruh positif antara kualitas Pelayanan dengan 

Kepuasan Konsumen. 

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan telah terbukti. Hal ini 

dibuktikan melalui penelitian dengan hasil perhitungan t hitung sebesar 

5,042 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,984 yang menunjukan bahwa 

Loyalitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kualitas 

Pelayanan. Hasil uji tersebut diperkuat dengan hasil perhitungan koefisien 

determinasi sebesar 20,6% artinya adalah variabel Kualitas Pelayanan 

dapat dijelaskan oleh variabel Loyalitas pelanggan sebesar 20,6% 

sehingga hipotesis keempat terdapat pengaruh positif antara kualitas 

Pelayanan dengan Loyalitas Pelanggan. 
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Hipotesis kelima yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Pelanggan telah terbukti. Hal ini 

dibuktikan melalui penelitian dengan hasil perhitungan t hitung sebesar 

5,517 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,984 yang menunjukan bahwa 

Loyalitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kualitas 

Pelayanan. Hasil uji tersebut diperkuat dengan hasil perhitungan koefisien 

determinasi sebesar 23,7% artinya adalah variabel Kualitas Pelayanan 

dapat dijelaskan oleh variabel Loyalitas pelanggan sebesar 23,7% 

sehingga hipotesis keempat terdapat pengaruh positif antara kualitas 

Pelayanan dengan Loyalitas Pelanggan. 

Hipotesis keenam yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

antara Harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan Konsumen telah 

terbukti. Hal ini dibuktikan melalui penelitian dengan hasil perhitungan F 

hitung sebesar 22,57 yang lebih besar dari F tabel sebesar 3,09 yang 

menunjukan bahwa kepuasan memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap Harga dan Kualitas Pelayanan. Hasil uji tersebut 

diperkuat dengan hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 31,8% 

artinya adalah variabel Kualitas Pelayanan dapat dijelaskan oleh variabel 

Loyalitas pelanggan sebesar 31,8% sehingga hipotesis keenam terdapat 

pengaruh positif antara Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap kepuasan 

Konsumen 

Hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

antara Harga terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan Konsumen 
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telah terbukti. Hal ini dibuktikan melalui penelitian dengan hasil 

perhitungan t hitung sebesar 2,77 yang lebih besar dari t tabel sebesar 

1,984 yang menunjukan bahwa kepuasan dapat menjadi variabel mediasi 

antara variabel harga dan loyalitas pelanggan. Kepuasan antara variabel 

harga terhadap loyalitas termasuk variabel mediasi parsial atau sebagian, 

hal ini dibuktikan dengan uji mediasi dimana signifikansi dari empat tahap 

regresi menunjukan semua empat tahap tersebut semuanya signifikan. 

Maka dari itu, hipotesis ketujuh terdapat pengaruh positif antara variabel 

harga terhadap loyalitas melalui kepuasan konsumen. 

Hipotesis kedelapan yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

antara Harga terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan Konsumen 

telah terbukti. Hal ini dibuktikan melalui penelitian dengan hasil 

perhitungan t hitung sebesar 3,72 yang lebih besar dari t tabel sebesar 

1,984 yang menunjukan bahwa kepuasan dapat menjadi variabel mediasi 

antara variabel Kualitas Pelayanan dan Loyalitas Pelanggan. Kepuasan 

antara variabel kualitas pelayanan terhadap loyalitas termasuk variabel 

mediasi parsial atau sebagian, hal ini dibuktikan dengan uji mediasi 

dimana signifikansi dari empat tahap regresi menunjukan semua empat 

tahap tersebut semuanya signifikan. Maka dari itu, hipotesis kedelapan 

terdapat pengaruh positif antara variabel kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas melalui kepuasan konsumen. 
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