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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Pengaruh Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen Warung Makan 

Sekitar Kampus IAIN Tulungagung 

Menurut Lupiyoadi, dalam menentukan kepuasan konsumen ada lima 

faktor yang harus diperhatikan, antara lain kualitas produk, kualitas pelayanan 

atau jasa, emosi, harga dan biaya.
82

 Dari pengertian yang dijelaskan oleh 

Lupiyoadi dapat disimpulkan bahwa lokasi bukan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor lokasi tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen, hal ini mengindikasikan bahwa faktor lokasi 

dianggap kurang penting bagi peningkatan kepuasan konsumen warung 

makan sekitar kampus IAIN Tulungagung.  Hal ini disebabkan karena 

konsumen warung makan tersebut juga tidak begitu mempermasalahkan 

lokasi dari warung makan tersebut, mereka lebih mengutamakan faktor yang 

lain seperti halnya kualitas pelayanan yang diberikan. Sehingga 

mengakibatkan indikator dari lokasi seperti akses, visibilitas, tempat parkir, 

lalu lintas, ekspansi, lingkungan, kompetisi, dan juga peraturan pemerintah 

tidak sepenuhnya mempengaruhi kepuasan konsumen warung makan 

disekitar kampus IAIN Tulungagung. 

Dari tabel 4.6 menunjukan bahwa pernyataan “Lingkungan yang sangat 

mendukung untuk mendirikan usaha” memiliki nilai mean yang tinggi dengan
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 nilai sebesar 4,00 dan pernyataan dengan mean terendah adalah “Memiliki 

tempat parkir yang aman” dengan nilai mean sebesar 3,54. Ini menunjukan 

bahwa menurut konsumen lokasi dari warung makan tersebut didukung 

dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Sementara indikator tempat parkir 

dinilai masih kurang aman oleh para konsumen.  

Sementara nilai standart deviasi yang paling tinggi terdapat pada 

pernyatataan “Masih adanya lahan kosong yang masih dapat digunakan untuk 

kepentingan usaha” dengan nilai standart deviasi sebesar 1,225, ini 

menunjukan bahwa jawaban responden bervariasi, artinya pilihan jawaban 

responden tersebar merata. Nilai standart deviasi yang paling rendah terdapat 

pada pernyataan ”Lingkungan yang sangat mendukung untuk mendirikan 

usaha” dengan nilai standart deviasi sebesar 1,021 hal ini menunjukan bahwa 

jawaban responden cenderung sama dan menimbulkan jumlah perbandingan 

jawaban yang tidak merata. 

  Hasil pengujian yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Wahyunita Nur yang berjudul pengaruh lokasi, keragaman 

produk dan harga terhadap minat beli konsumen pada Giant Ekspres cabang 

Alauddin Makasar.
83

 Dalam penelitiannya, memperoleh hasil bahwa lokasi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen pada Giant 

Ekspres Cabang Alauddin Makasar. Andreas S Manampiring, Williem J. A. 

F. Tumbuan dan Rudy S .Wenas yang berjudul analisis produk harga, lokasi 

dan promosi terhadap kepuasan konsumen pada kartu kredit PT. Bank 
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Mandiri tbk. Manado.
84

 Dalam penelitianya menunjukan variabel lokasi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. Penelitian lainya 

yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Lina 

Sari Situmeang dengan judul penelitianya adalah pengaruh kualitas 

pelayanan, harga dan lokasi terhadap kepuasan konsumen pada rumah makan 

Istana Hot Plate Medan.
85

 Dengan hasil penelitianya menunjukan variabel 

lokasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

B. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Warung 

Makan Sekitar Kampus IAIN Tulungagung. 

Kualitas produk merupakan segala sesuatu yang dapat memenuhi 

kebutuhan yang ditawarkan oleh perusahaan untuk diperhatikan, diminta, 

digunakan oleh konsumen, kualitas produk dapat mempengaruhi kepuasan 

konsumen, dikarenakan kepuasan konsumen tergantung oleh kualitas produk 

yang ditawarkan, karena jika semakin tinggi tingkat kualitas produk maka 

semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen yang dihasilkan.
86

 Kualitas 

produk merupakan suatu keadaan yang berhubungan dengan sesuatu yang 

dapat ditawarkan seperti barang ataupun jasa yang dapat memenuhi 

kebutuhan para konsumen yang bertujuan untuk memuaskan.  

Hasil dari pengujian hipotesis penelitian ini menunjukan bahwa variabel 

kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 
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konsumen. Hal ini didukung oleh tabel 4.7 yang menunjukan bahwa 

pernyataan “Hidangan yang disajikan masih hangat sehingga berkesan 

masakan baru matang” memiliki nilai mean yang tinggi dengan nilai sebesar 

4,06 dan pernyataan dengan nilai mean terendah adalah “Hidangan yang 

disajikan memiliki tingkat  kematangan yang pas” dengan nilai mean sebesar 

3,64. Dari hasil ini dapat disimpulkan menurut konsumen makanan yang 

disajikan di warung makan tersebut masih hangat. Sedangkan tingkat 

kematangan makanan dinilai masih kurang pas untuk dinikmati.  

Nilai standart deviasi tertinggi didapatkan oleh pernyataan ”Hidangan 

yang disajikan memiliki tingkat  kematangan yang pas” dengan nilai sebesar 

1,197 hal ini dapat disimpulkan persebaran jawaban responden bervariasi, 

maksudnya jawaban dari responden ini memperoleh jumlah yang merata, dan 

pernyataan yang memiliki nilai standart deviasi terendah adalah “Hidangan 

yang disajikan masih hangat sehingga berkesan masakan baru matang” yang 

memperoleh nilai standart deviasi sebesar 0,936 ini menunjukan responden 

cenderung memilih skor jawaban yang sama yang mengakibatkan terjadinya 

perbedaan yang jauh antara jumlah skor jawaban yang satu dengan yang 

lainya. 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Aprilia Dewi Ratnasari dan 

Harti yang berjudul pengaruh kualitas produk, harga, lokasi dan kualitas 

layanan terhadap keputusan pembelian di Djawi Lnbistro coffe and Resto 
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Surabaya.
87

 Menurut penelitianya kualitas produk berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Afif Zamroni yang berjudul pengaruh citra merek, 

kualitas produk dan promosi terhadap keputusan pembelian produk Pepsodent 

pada konsumen Indomaret plus di Jalan M. Yamin Samarinda.
88

 Hasil  

penelitian ini adalah kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Penelitian lainya yang mendukung penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Jefry.F.T.Bailia, Agus Supandi Soegoto dan 

Sjendry Serulo R.Loindong dengan judul penelitian pengaruh kualitas 

produk, harga dan lokasi terhadap kepuasan konsumen pada warung makan 

Lamongan di kota Manado.
89

 Hasilnya adalah kualitas produk berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 

Kualitas produk sendiri merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

melakukan usaha, para konsumen dapat menilai kualitas produk dari 

penampilan makanan, porsi makanan, aroma makanan, bentuk makanan, dan 

tingkat kematangan makanan tersebut, jika suatu produk makanan memiliki 

kriteria yang diharapkan oleh konsumen bisa dikatakan produk makanan 

tersebut memuaskan konsumen warung makan tersebut. Dalam penelitian ini 

beberapa warung makan yang ada disekitar kampus IAIN Tulungagung 

memiliki beberapa ciri khas dalam menarik pelangganya, seperti halnya yang 
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dilakukan oleh satu warung makan yaitu memiliki ciri khas menawarkan 

jumlah porsi makanan yang lebih banyak dibandingkan yang lain dan ada 

juga yang menawarkan rasa makanan yang sedap dan aroma yang menggugah 

selera makan para konsumennya. 

C. Pengaruh Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Warung Makan 

Sekitar Kampus IAIN Tulungagung. 

Harga adalah salah satu variabel dari empat variabel yang ada di dalam 

bauran pemasaran yang mempengaruhi jumlah penjualan dan banyaknya 

uang yang didapatkan oleh perusahaan. Agar dapat sukses dalam memasarkan 

suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara 

tepat. Menurut Tjiptono ada beberapa elemen yang bisa mempengaruhi 

kepuasan konsumen, salah satunya adalah harga.
90

  

Fakta yang didapatkan dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel 4.8 

yang menyatakan pernyataan “Kualitas makanan yang disajikan lebih 

berkualitas dibandingkan dengan warung makan yang sejenis” memiliki nilai 

mean paling tinggi dengan nilai mean sebesar 4,02 dan pernyatan dengan 

mean terendah adalah “Harga yang ditawarkan sesuai fasilitas yang 

diberikan” dengan nilai mean sebesar 3,54. Ini menunjukan bahwa menurut 

konsumen  harga sesuai dengan kualitas makanan yang disajikan. Sementara 

itu konsumen juga beranggapan bahwa fasilitas yang diberikan masih belum 

memadai. 
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Pernyataan “Harga yang ditawarkan sesuai fasilitas yang diberikan”  

memperoleh nilai standart deviasi tertinggi dengan nilai sebesar 1,202 dapat 

disimpulkan bahwa jawaban responden mengenai item pernyataan diatas 

cenderung merata, sehingga mengakibatkan jumlah jawaban responden 

disetiap skor terkesan tidak ada perbedaan yang begitu jauh sementara itu 

pernyataan “Kualitas makanan yang disajikan lebih berkualitas dibandingkan 

dengan warung makan yang sejenis” mendapatkan nilai standart deviasi 

paling rendah dengan nilai sebesar 0,991 ini dikarenakan responden rata-rata 

memilih skor jawaban yang sama sehingga mengakibatkan jumlah skor di 

item pernyataan ini satu sama lain memiliki jumlah yang sangat jauh, dan 

hasil dari penelitian ini adalah variabel harga mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah 

Irfan, Agus Widarko dan Afi Rachmat Slamet yang berjudul analisis 

pengaruh harga, pelayanan, lokasi dan keragaman produk terhadap keputusan 

pembelian.
91

 Menurut penelitian yang telah diakukan oleh mereka variabel 

harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Penelitian lainnya yang 

sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Kadek 

Ria Mariska Antari, Ketut Dunia, dan Luh Indriyani dengan judul pengaruh 

lokasi dan harga terhadap keputusan berbelanja pada Mini Market Sastra Mas 
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Tabanan.
92

 Dari penelitian yang dilakukanya mendapatkan kesimpulan bahwa 

variabel harga berpengaruh terhadap keputusan berbelanja. Penelitian yang 

lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufik Ranchman Ali 

dan Khuzaini yang berjudul pengaruh harga, kualitas produk, lokasi dan 

fasilitas terhadap keputusan pembelian rumah.
93

 Hasilnya adalah variabel 

harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Harga merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan usaha, 

penetapan harga yang tepat akan berdampak pada minat konsumen untuk 

datang ke warung makan tersebut, begitu pula sebaliknya jika penetapan 

harga yang tidak sesuai akan berdampak pada jumlah konsumen yang datang. 

Harga dapat dilihat melalui indikatornya yaitu keterjangkauan harga, 

kesesuaian harga dengan kualitas produk, dan daya saing harga yang 

ditetapkan setiap warung makan sekitar kampus IAIN Tulungagung. 

Penetapan harga yang dilakukan oleh warung makan sekitar kampus IAIN 

Tulungagung berdasarkan pada target konsumen warung makan tersebut, 

target konsumen dari warung makan sekitar kampus IAIN Tulungagung 

adalah para mahasiswa IAIN Tulungagung. 
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D.  Pengaruh Lokasi, Kualitas Produk, Dan Harga Secara Bersama- Sama 

Terhadap Kepuasan Konsumen Warung Makan Sekitar Kampus IAIN 

Tulungagung 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa 

secara bersama-sama lokasi, kualitas produk, dan harga berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen warung makan sekitar kampus IAIN 

Tulungagung. Terbukti dengan pengujian yang dilakukan menujukkan bahwa 

nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel. Untuk nilai signifikan lebih kecil dari derajat 

kesalahan. Maka dapat disimpulkan bahwa tiga pengujian tersebut menolak 

H0 dan menerima Ha yang artinya lokasi, kualitas produk, dan harga secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan konsumen warung makan 

sekitar kampus IAIN Tulungagung.  

Tabel 4.9 menunjukan bahwa item penyataan “Mampu menerima kritik 

dan saran dengan sangat terbuka” mendapatkan nilai mean paling tinggi 

dibandingkan dengan yang lainya yaitu sebesar 4,03 dan pernyataan yang 

memiliki nilai mean terendah adalah “Pelayan bersikap ramah dalam 

melayani konsumen tanpa mebeda-bedakan konsumen” dan juga “Pelayan 

sopan santun dalam bertutur kata dengan konsumen” dengan nilai mean 

sebesar 3,60. Hal ini menunjukan bahwa konsumen warung makan tersebut 

menilai bahwa pemilik warung makan menerima kritik dan saran dengan 

sangat terbuka, namun konsumen juga menilai bahwa sebagian besar warung 

makan yang berada disekitar kampus IAIN Tulungagung dalam melayani 
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konsumen masih kurang baik dan juga tutur kata dalam melayani konsumen 

dinilai masih kurang baik.  

Sementara itu pernyataan yang memiliki nilai standart deviasi tertinggi 

adalah “Pelayan bersikap ramah dalam melayani konsumen tanpa mebeda-

bedakan konsumen” dengan nilai sebesar 1,231 dan pernyataan dengan nilai 

standart devisiasi terendah adalah pernyataan ”Mampu menerima kritik dan 

saran dengan sangat terbuka” dengan nilai standart deviasi sebesar 0,986. 

Nilai standart deviasi yang tinggi dapat diidentifikasikan bahwa bahwa titik 

persebaran data bervariasi sedangkan nilai standart deviasi yang rendah dapat 

disimpulkan bahwa nilai persebaran data semakin sama. 

Penelitian ini juga selaras dengan penelitian Afif Zamroni yang 

berjudul pengaruh citra merek, kualitas produk dan promosi terhadap 

keputusan pembelian produk pepsodent pada konsumen Indomaret Plus di 

Jalan M.Yamin Samarinda.
94

 Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa 

kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Penelitian lainya 

yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Jefry.F.T.Bailia, Agus Supandi Soegoto dan Sjendry Serulo R.Loindong 

dengan judul penelitian pengaruh kualitas produk, harga dan lokasi terhadap 

kepuasan konsumen pada warung makan Lamongan di kota Manado.
95
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Dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa semua variabel secara 

simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Fakta yang peneliti temukan dilapangan dengan mewawancarai 

beberapa konsumen warung makan sekitar kampus IAIN Tulungagung adalah 

bahwa kepuasan konsumen dapat dinilai dengan beberapa aspek yang 

diantaranya seperti lokasi, kualitas produk dan juga harga yang ditawarkan 

oleh warung makan, sehingga membentuk suatu penilaian oleh konsumen 

tentang produk yang ditawarkan oleh pihak warung makan sesuai dengan 

harapan mereka. 

Variabel harga menjadi variabel yang memiliki pengaruh yang besar 

dalam usaha warung makan yang ada disekitar kampus IAIN Tulungagung, 

dikarenakan target konsumen yang mereka ingin capai adalah para mahasiswa 

maka penetapan harga yang dilakukan oleh pemilik warung makan sesuai 

dengan kemampuan beli para mahasiswa, sehingga para mahasiswa tertarik 

untuk membeli produk makanan yang dijual, selain harga yang terjangkau 

beberapa pemilik warung makan sekitar kampus juga memperhatikan kualitas 

produk yang mereka tawarkan, makanan yang mereka tawarkan sesuai 

dengan harga yang mereka tetapkan sehingga banyak para mahasiswa yang 

menjadi pelanggan tetap warung makan tersebut. 


