
BAB IV 

PEMBAHASAN 

  

A. Karakteristik Responden 

1. Analisis Profil Responden 

Dalam penelitian ini  profil responden diperinci menurut nama, umur, jenis kelamin 

dan pendidikan terakhir. Salah satu tujuan dari pengelompokkan responden adalah untuk 

mengetahui rincian profil responden yang dijadikan sampel penelitian. Adapun gambaran 

profil responden dari hasil penyebaran kuesioner dapat disajikan pada tabel berikut ini: 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

 Karakteristik yang mempengaruhi seseorang adalah kompensasi umur responden 

konsumen pada Aapotek Maggha Mulia 2 pada interval 20 tahun sampai 40 tahun. Dapat 

dilihat pada tabel 4.1 barikut ini 

Tabel 4.1 

Profil Responden Berdasarkan Umur 

Umur Frekuensi Persentase 

20-25 Tahun 36 30% 

26-30 Tahun 47 39% 

30-40 Tahun 20 17% 

> 40 Tahun 17 14% 

Total 120 100% 

  Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

  

Bersadarkan tabel 4.1 yakni profil responden berdasarkan umur menjelaskan bahwa 

umur yang terbesar dalam penelitian ini adalah 26-30 tahun yakni sebanyak 47 orang atau 

39%, sehingga dapat disimpulkan bahwa rat-rata usia  responden pada Apotek Maggha 

Mulia adalah umur 26-30 tahun. 



b. Krarakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin 

Kemudian akan disajikan profil responden berdasarkan jenis kelamin responde 

\n yang dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini: 

 Tabel 4.2  

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Pendidikan Jumlah Persentase 

Laki-Laki 43 36% 

Perempuan 77 64% 

Total 120 100% 

  Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.2 jenis kelamin menjelaskan bahwa jenis kelamin yang terbesar 

dalam penelitian ini adalah perempuan yakni sebanyak 77 orang atau 64%, sedangkan laki-

laki sebanyak 43 orang atau 36%, sehingga dari perbandingan persentase profil responden 

menurut jenis kelamin maka dapat dikatakan bahwa rata-rata responden dalam penelitian 

ini adalah perempuan. 

a. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Selanjutnya akan disajikan profil responden berdasarkan pendidikan terakhir 

responden yang dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 

Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Jumlah Persentase 

SD 29 24% 

SMP 23 19% 

SMA 45 38% 

Diploma 3 4 3% 

S1 19 16% 



Total 120 100% 

  Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.3 pendidikan terakhir menjelaskan bahwa terdapat 29 responden 

yang berpendidikan terakhir SD, selanjutnya 23 responden yang berpendidikan terakhir 

SMP, kemudian 45 responden berpendidikan SMA, lalu 4 responden yang berpendidikan 

terakhir diploma 3, dan 19 responden yang berpendidikan terakhir S1. Pendidikan terakhir 

yang terbesar dalam penelitian ini adalah pendidikan terakhir SMA yakni sebanyak  45 

orang atau 38%. Maka dapat dikatakan bahwa rata-rata pendidikan terakhir responden 

dalam penelitian ini adalah SMA. 

 

b. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Hasil penelitian dianggap valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini digunakan 

item pernyataan yang diharapkan dapat secara lengkap mengungkapkan variabel yang 

diukur. Penelitian ini menggunakan corrected item-total correlations. Valid jika rhitung > 

rtabel. Rhitung pada penelitian ini adalah sebesar 0,1509 di dapat dari (df) = n-2 = 120-2 = 

118. Berdasarkan uji validitas, dapat dibuat tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Instrument Penelitian 

No Variabel Butir Instrument rhitung rtabel Keterangan 

1 Harga (X1) Harga  1 0.675 0,1509 Valid 



  Harga 2 0,916 0,1509 Valid 

Harga 3 0,751 0,1509 Valid 

Harga 4 0,536 0,1509 Valid 

Harga 5 0,380 0,1509 Valid 

Harga 6 0,675 0,1509 Valid 

Harga 7 0,916 0,1509 Valid 

Harga 8 0,751 0,1509 Valid 

2 

Kualitas 

Pelayanan 

(X2) 

Kualitas Pelayanan 1 0,675 0,1509 Valid 

Kualitas Pelayanan 2 0,727 0,1509 Valid 

Kualitas Pelayanan 3 0,828 0,1509 Valid 

Kualitas Pelayanan 4 0,309 0,1509 Valid 

Kualitas Pelayanan 5 0,468 0,1509 Valid 

Kualitas Pelayanan 6 0,607 0,1509 Valid 

Kualitas Pelayanan 7 0,534 0,1509 Valid 

Kualitas Pelayanan 8 0,319 0,1509 Valid 

Kualitas Pelayanan 9 0,727 0,1509 Valid 

Kualitas Pelayanan 10 0,828 0,1509 Valid 

3 

Kepuasan 

konsumen 

(Y) 

Kepuasan konsumen 1 0,701 0,1509 Valid 

Kepuasan konsumen 2 0,911 0,1509 Valid 

Kepuasan konsumen 3 0,762 0,1509 Valid 

Kepuasan konsumen 4 0,523 0,1509 Valid 

Kepuasan konsumen 5 0,351 0,1509 Valid 

Kepuasan konsumen 6 0,701 0,1509 Valid 



Kepuasan konsumen 7 0,911 0,1509 Valid 

Kepuasan konsumen 8 0,762 0,1509 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa masing-masing butir pernyataan dari setiap 

variabel harga (X1), kualitas pelayanan (X2),  dan kepuasan konsumen (Y) mempunyai nilai 

rhitung > rtabel dan bernilai positif. Dengan demikian butir-butir pernyataan tiap variabel 

dikatakan valid. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengukur pernyataan kuesioner apakah reliabel atau 

tidak. Dikatakan reliabel apabila nilai croncbach alpha lebih besar dari 0,60. Sebaliknya 

apabila di bawah 0,60 maka dapat dikatakan item pernyataan tidak reliabel. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Croncbach Alpha Nilai Alpha Keterangan 

Harga (X1) 0,854 0,60 Reliabel 

Kualitas Pelayanan (X2) 0,818 0,60 Reliabel 

Kepuasan Konsumen(Y) 0,857 0,60 Reliabel 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa croncbach alpha > nilai alpha 0,60. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa semua item pernyataan dikatakan reliabel. 

 

 

 

 

 

 



c. Hasil Analisis Data 

a. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 Pada pengujian asumsi klasik ini, tahap awal pengujian normalitas digunakan untuk 

mengetahui bentuk distribusi data (sampel) yang digunakan dalam penelitian. 

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Normalitas (Kolmogorov – Smirnov) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 120 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 3.27969425 

Most Extreme Differences Absolute .077 

Positive .062 

Negative -.077 

Kolmogorov-Smirnov Z .756 

Asymp. Sig. (2-tailed) .617 

a. Test distribution is Normal.  

   

  Sumber : Data Diolah SPSS Versi 16.0, 2018 

 

Berdasarkan tabel diatas, uji normalitas, besarnya nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 

0,756 dengan probabilitas 0,617. Nilai p-value yang diatas nilai konstanta α = 0,05 

menunjukkan bahwa data berdistibusi normal. Hal ini berarti bahwa hipotesis H0 ditolak 

dan Ha diterima. Melalui hasil uji normalitas yang dilakukan maka dengan demikian secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi data telah teristribusi normal 

dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya. 

 

 



b. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas dilihat melalui VIF dan nilai tolerance. Apabila nilai VIF < 

10,00 dan nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas dalam regresi. Data 

yang baik yaitu data yang tidak terjadi multikolinearitas. Berikut ini adalah hasil uji 

multikolinearitas : 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.545 1.688  1.508 .134   

HARGA .805 .048 .830 16.730 .000 .770 1.299 

KUALITAS 

PELAYANAN 
.093 .046 .100 2.026 .045 .770 1.299 

a. Dependent Variable: 

KEPUASAN_KONSUMEN 

     

 Sumber : Hasil Pengelolaan Data SPSS Versi 16.0, 2018 

 

Dilihat dari kolom tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor) diatas, dari kedua 

variabel independent nilai tolerance dari harga (0,770) dan kualitas pelayanan (0,770), nilai 

tersebut menunjukkan > 0,10. Nilai VIF kedua variabel independent pada harga (1,299) dan 

kualitas pelayanan (1,299), nilai tersebut menunjukkan < 10,0, oleh sebab itu dapat 

diketahui bahwa nilai tolerance tidak terjadi multikolonieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Park) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 



B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.514 2.294  1.532 .128 

HARGA -.189 .065 -.292 -2.882 .065 

KUALITAS_PELAYANAN .025 .062 .040 .398 .691 

a. Dependent Variable: LnRes_2     

  Sumber : Hasil Pengelolahan Data SPSS Versi 16, 2018 

 

Berdasarkan tabel diatas, uji heteroskedastisitas, menunjukkan bahwa tidak ada 

satupun variabel independen yang signifikan secara statistik memengaruhi variabel 

dependen kepuasan konsumen. Hasil ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas 

tingkat kepercayaan 5%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung 

heteroskedastisitas. 

 

d. Uji Linieritas 

Uji Linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel harga dan kualitas 

pelayanan mempunyai hubungan linier atau tidak dengan kepuasan konsumen, dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Linearitas Kepuasan Konsumen Terhadap Harga 

Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

KEPUASAN_KONSUMEN * 

HARGA 
.878 .771 .886 .784 

Sumber : Hasil Pengelohan Data SPSS Versi 16, 2018 

 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa nilai eta adalah 0,886 dan nilai eta squared 

adalah 0,784, dapat disimpulkan bahwa eta > eta squared, artinya model yang tepat adalah 

linier. 

 



Tabel 4.14 

Hasil Uji Linearitas Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan 

Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

KEPUASAN_KONSUMEN * 

KUALITAS_PELAYANAN 
.498 .248 .716 .513 

Sumber : Hasil Pengelohan Data SPSS Versi 16, 2018 

 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa nilai eta adalah 0,716 dan nilai eta squared 

adalah 0,513, dapat disimpulkan bahwa eta > eta squared, artinya model yang tepat adalah 

linier. 

 

d. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui arah antara variabel dependent apakah 

masing-masing variabel independent berhubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependent apabila variabel independent mengalami 

kenaikan atau penurunan. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.545 1.688  1.508 .134 

HARGA .805 .048 .830 16.730 .000 

KUALITAS_PELAYANAN .093 .046 .100 2.026 .045 

a. Dependent Variable: KEPUASAN_KONSUMEN    

  Sumber : Hasil Pengelolaan Data SPSS Versi 16.0, 2018 

 



Berdasarkan tabel diatas, diperoleh koefisien regresi masing-masing variabel 

diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan : 

Y = Kepuasan Konsumen 

a  = 2,545 

b1X1 = 0,805 

b2X2 = 0,093 

e  = 1,688 

Y = 2,545 + 0,805X1 + 0,093X2 + 1,688 

Persamaan regresi di atas memiliki makna : 

1. Konstanta (α) sebesar 2,545 mempunyai arti apabila semua variabel independen sama 

dengan nol maka kepuasan konsumen bernilai sebesar 2,545 dengan asumsi faktor-

faktor yang lain tetap. 

2. Harga (X1) mempunyai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,805. Artinya 

adalah setiap kenaikan harga maka akan menambah kepuasan konsumen dengan 

perolehan rata-rata sebesar 0,805, begitu pula sebaliknya. 

3. Kualitas pelayanan (X2) mempunyai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 

0,093. Artinya adalah setiap kenaikan kualitas pelayanan maka akan menambah 

kepuasan konsumen dengan perolehan rata-rata sebesar 0,093, begitu pula sebaliknya. 

4. Standar error ialah 1,688. Hal ini dapat diartikan harga dan kualitas pelayanan nilainya 

0, maka kepuasan konsumen yaitu 1,688 satuan. 

 

 

 



e. Uji Hipotesis 

a. Uji t (parsial) 

Uji t (parsial) bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh variabel harga dan 

kualitas pelayanan secara parsial/individu berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada 

Apotek Maggha Mulia. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.16 

Hasil Uji t (Parsial) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.545 1.688  1.508 .134 

HARGA .805 .048 .830 16.730 .000 

KUALITAS_PELAYANAN .093 .046 .100 2.026 .045 

a. Dependent Variable: KEPUASAN_KONSUMEN    

 Sumber : Hasil Pengelolaan Data SPSS Versi 16.0, 2018 

 

Berdasarkan tabel diatas, besarnya angka t-tabel dengan ketentuan α = 0,05 dan dk 

(n-3) atau (120-3) = 117 sehingga diperoleh nilai t-tabel sebesar = 1,98045 maka dapat 

dijelaskan : 

1. Hipotesis pertama menyatakan bahwa harga (X1) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan konsumen, hal ini menunjukkan bahwa variabel harga memiliki 

nilai positif terhadap kepuasan konsumen, berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai 

thitung sebesar 16,730 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,98045 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (Sig < 0,05). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa hipotesis pertama diterima. 

2. Hipotesis kedua menyatakan bahwa kualitas pelayanan (X2) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan konsumen, hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas 



pelayanan memiliki nilai positif terhadap kepuasan konsumen, berdasarkan tabel 

diatas diperoleh nilai thitung sebesar 2,026 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai 

ttabel sebesar 1,98045 dengan nilai signifikansi sebesar 0,045 (Sig < 0,05). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima. 

 

2. Uji F (Simultan) 

Uji F (simultan) bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh harga dan kualitas 

pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan konsumen pada Apotek Maggha 

Mulia. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.17 

 Hasil Uji F (Simultan)  

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1385.067 2 692.534 205.529 .000a 

Residual 394.233 117 3.370   

Total 1779.300 119    

a. Predictors: (Constant), KUALITAS_PELAYANAN, HARGA   

b. Dependent Variable: KEPUASAN_KONSUMEN   

Sumber : Hasil Pengelolaan Data SPSS Versi 16.0, 2018 

 

Berdasarkan tabel diatas, dengan ketentuan α = 0,05 dan df = (n-k) dan (k-1), df = 

(120 – 3 = 117) dan (3 - 1 = 2) sehingga diperoleh nilai Ftabel sebesar = 3,07. Uji F 

dikatakan berpengaruh jika nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel, sedangkan apabila nilai Fhitung 

lebih kecil dari Ftabel, maka uji F dikatakan tidak berpengaruh. Berdasarkan tabel diatas, 

maka dapat dijelaskan bahwa nilai Fhitung 205,529 > Ftabel 3,07, maka H0 ditolak dan H5 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara 

variabel harga dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan/bersama terhadap 

kepuasan konsumen pada Apotek Maggha Mulia. 



 

3. Uji Koefisien Determinasi R Square 

Uji koefisien determinasi (R Square), ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau 

persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Hasil 

perhitungan R Square dapat dilihat pada output Model Sumarry. Pada kolom R Square 

dapat diketahui berapa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas 

terhadap variabel terikat, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian. Adapun tabel yang disajikan dibawah ini : 

 

  Tabel 4.18 

Hasil Uji Koefisien Determinasi R Square 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .882a .778 .775 1.83562 

a. Predictors: (Constant), KUALITAS_PELAYANAN, HARGA 

 Sumber : Hasil Pengelolaan Data SPSS 16, 2018 

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh pada kolom R Square diketahui jumlah adalah 

sebesar 0,778 atau 77,8% hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel harga 

dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen sebesar 77,8% sedangkan sisanya 

22,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model regresi. 

 

f. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan dalam penelitian ini menguraikan pengaruh harga dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen pada Apotek Maggha Mulia. 

a. Pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen pada Apotek Maggha Mulia  



Variabel harga (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen, hal ini terlihat dari nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 

dan nilai t-hitung (16,730) > t-tabel (1,98045). Menurut Fajar, harga adalah sejumlah 

uang yang dibebankan  atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar 

konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa 

tersebut.1  Berdasarkan hasil kuesioner dari indikator keterjangkauan harga, 

kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga, dan kesesuaian harga 

dengan manfaat produk berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, hal ini 

dapat dilihat dari hasil kuesioner yang menyatakan bahwa harga dari obat-obatan 

pada Apotek Maggha Mulia terjangkau serta kualitas produk yang dijual bagus, 

adanya keterjangkauan harga yang diberikan sesuai dengan manfaat produk, hal 

tersebut menunjukan bahwa harga yag terjangkau memberikan kepuasan bagi 

konsumen.   

Hasil penelitian ini sejalan dengan Rama Joko Darmawan (2017) yang 

menyatakan bahwa harga memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap 

kepuasan konsumen. 

b. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Apotek 

Maggha Mulia 

Variabel kualitas pelayanan (X2) secara positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen, hal ini terlihat dari nilai signifikan 0,045 lebih kecil dari 0,05 

dan nilai thitung (2,026) > ttabel (1,98045). Menurut Tjiptono, kualitas pelayanan 

adalah upaya penyampaian jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

                                                             
1Fajar Laksana, manajemen pemasaran; pendekata praktis,( Yogyakarta:Graha 

Ilmu,2008)hlm.11p 



pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan.2 

Berdasarkan hasil dari indikator kehandalan, daya tanggap, jaminan dan kepastian, 

empaty, dan bukti fisik berpenagruh positif terhadap kepuasan konsumen, hal ini 

dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh Apotek Maggha Mulia 2 sangat tanggap 

dan tepat waktu serta tidak membeda-bedakan pembeli, selanjutnya penyampaian 

informasi yang jelas terhadap kegunaan produk serta tersedianya fasilitas dan 

perlengkapan yang memadai dan lingkungan yang bersih. Hal ini dapat 

meningkatkan kepuasan konsumen. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Ignitius Angga Prasetya (2018) yang 

menyatakan bahwa kualitas pelayanan menunjukan secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

 

                                                             
2Fandi Tjiptono, Menejemen Jasa Edisi kedua. (yogyakarta: Andi offset,2010),hlm.243 


