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Abstrak-Persaingan di dunia pendidikan sekarang sudah semakin ketat. Hal ini juga dirasakan oleh pelaku
bisnis SMK Teratai Putih Global 2 Bekasi. Banyak sekolah sejenis yang bermunculan dengan keunggulan
masing-masing. Agar pelanggan merasa puas dan tidak ketinggalan dengan sekolah lain, maka SMK Teratai
Putih Global 2 Bekasi harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggannya. Kepuasan
pelanggan dapat diciptakan melalui harga, kualitas pelayanan dan kualitas produk . Secara khusus, penelitian
ini membahas tentang kepuasan pelanggan SMK Teratai Putih Global 2 Bekasi.
Penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner terhadap 100 pelanggan SMK Teratai Putih Global 2 Bekasi
yang diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian dilakukan analisis terhadap datadata yang diperoleh berupa analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua
variabel independen yang diuji berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan SMK
Teratai Putih Global 2 Bekasi.
Kata Kunci: Harga, Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk dan Kepuasan Pelanggan

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Berdasarkan hasil penelitian dari Lembaga
Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
(LD-FEUI) diketahui bahwa sampai dengan tahun
2007 penyerapan tenaga kerja dari lulusan SMK pada
setiap provinsi rata-rata masih rendah dengan angka
tertinggi hanya mencapai 28,06%. Menurut data
Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2013
bahwa angka pengangguran terbuka Indonesia
didominasi oleh lulusan SMA dan SMK.
Dibandingkan kondisi pada Februari 2013, angka
pengangguran terbuka tertinggi adalah untuk lulusan
Sekolah menengah Atas (SMA) dan Sekolah
Menengah kejuruan (SMK) sebanyak 30,66% dan
10,43%.
Rosminah (Jurnal LIPI Vol 2 No.3, Juni
2008) menyebutkan dari hasil penelitiannya bahwa
baru sebesar 27,16% karyawan yang berasal dari
lulusan SMK telah memiliki kemampuan yang
diharapkan oleh perusahaan, lebih dari 50%
perusahaan
yanag
menyerap
lulusan
SMK
mengharapkan adanya peningkatan penguasaan
bidang pekerjaan dari lulusan SMK.
Keadaan diatas menunjukkan adanya
kesenjangan antara tingkat pertumbuhan SMK dengan
kualitas output yang dihasilkan berupa adanya
ketidaksesuaian penguasaan kompetensi dengan
bidang pekerjaan serta tingkat penyerapan tenaga
kerja yang masih rendah dari lulusan SMK.
Dampak
dari
kesenjangan
tersebut
diantaranya akan mempengaruhi tingkat kepuasan
dunia usaha industry maupun masyarakat pada
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umumnya padahal pemerintah telah mengeluarkan
regulasi tentang penjaminan mutu sekolah dalam
rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan
berupa peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor
63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan. Pada pasal 10 disebutkan bahwa :
1) Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan
atau program pendidikan ditujukan untuk
memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu a.
SPM b. SNP dan c.Standar Mutu Pendidikan
diatas SNP
2) Standar mutu pendidikan di atas SNP
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat
berupa : a. Standar mutu diatas SNP yang
berbasis keunggulan local, b. Standar mutu di
atas SNP yang mengadopsi dan atau
mengadopsi mutu internasional tertentu.
Hal ini dimaksudkan untuk mendorong
lembaga pendidikan agar semakin berupaya
meningkatkan kualitas layanannya dalam rangka
memenuhi harapan dari pelanggannya yang
memanfaatkan jasa pendidikan. Jika pelanggan merasa
tidak terpuaskan dari apa yang diperoleh dengan yang
diharapkan maka pelanggan merasa kecewa,
sebagaimana pendapat Kotler dan Keller (2008)
bahwa kepuasan dinyatakan sebagai tingkat perasaan
seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja
produk/jasa yang diterima dengan yang diharapkan.
SMK Teratai Putih Global 2 memperoleh
Akreditasi A untuk jurusan Akuntansi, Administrasi
Perkantoran, Pemasaran sedangkan untuk Rekayasa
Perangkat Lunak memperoleh Akreditasi B.
Keberhasilan SMK Teratai Putih Global 2
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memperoleh Akreditasi A untuk 3 jurusan merupakan
suatu gerbang yang terbuka yang ditujukan untuk
memperbaiki kualitas pelayanan terhadap pelanggan
dalam rangka memenuhi harapan mereka dan
fenomena yang ada siswa SMK Teratai Putih Global 2
masih merasakan adanya ketidaksesuaian antara apa
yang mereka harapkan dengan yang saat ini mereka
dapatkan di SMK Teratai Putih Global 2 Bekasi.
Oleh karena itu berdasarkan latar belakang
masalah diatas, penulis melakukan penelitian dengan
judul “Pengaruh Harga, Kualitas Pelayanan dan
Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan SMK
Teratai Putih Global 2 Bekasi”.
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan
latar belakang diatas, maka
permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini
adalah Apakah harga, kualitas pelayanan dan kualitas
produk mempengaruhi kepuasan pelanggan SMK
Teratai Putih Global 2 Bekasi.

II. KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS
2.1. Deskripsi Teori
2.1.1 Teori Variabel Independen
2.1.1.1 Harga
a. Pengertian Harga
Kotler (2005 : 24), “pengertian harga dalam arti
sempit merupakan jumlah uang yang ditagihkan
untuk suatu produk atau jasa, sedangkan dalam arti
luas adalah jumlah dari nilai yang dipertukarkan
konsumen untuk manfaat memiliki atau
menggunakan produk atau jasa”.
b. Dimensi Harga
Menurut Kotler dan keller (2009 : 63) menyatakan
bahwa dimensi harga terdiri dari :
1) Daftar harga (List Price)
2) Rabat/ Diskon (Dicount)
3) Potongan harga khusus (Allowance)
4) Periode pembayaran (Payment period)
5) Syarat kredit (credit term)
2.1.1.2. Kualitas Pelayanan
a. Pengertian Kualitas Pelayanan
Menurut Kotler (2008 : 54). Definisi kualitas
pelayanan adalah harapan pelanggan dari
layanan yang diperoleh dari pengalaman
masa lalu, cerita dari mulut ke mulut atau
iklan. Pelanggan membandingkan jasa yang
dipersepsikan dengan jasa yang diharapkan.
Jika jasa yang dipersepsikan berada dibawah
jasa yang diharapkan, pelanggan akan
kecewa. Jika persepsi jasa memenuhi atau
melebihi harapan mereka, mereka akan
cenderung menggunakan penyedia tersebut
lagi.

1.
2.
3.
4.

Keandalan
Daya tanggap
Jaminan
Empati

2.1.1.3. Kualitas Produk
a. Pengertian Kualitas Produk
Menurut Tjiptono (2008), kualitas produk
adalah perpaduan antara
sifat dan
karakteristik produk yang menentukan sejauh
mana keluaran dapat memenuhi prasyarat
kebutuhan pelanggan atau menilai sampai
seberapa jauh sifat dan karakteristik itu
memenuhi kebutuhannya.
b. Dimensi Kualitas Produk
Dimensi kualitas produk menurut Tjiptono
(2008) adalah:
1. Performance (kinerja),
2. Durability (daya tahan)
3. Conformance
to
specifications
(kesesuaian dengan spesifikasi)
4. Features (fitur)
5. Reliability (reliabilitas)
6. Aesthetics (estetika)
7. Perceived quality (kesan kualitas),
8. Serviceability,
2.1.2. Teori Variabel Dependen
2.1.2.1 Kepuasan Pelanggan
a. Pengertian Kepuasan Pelanggan
Menurut Stanley Davis (2008, 97). Kepuasan
Pelanggan adalah menghasilkan produk
dengan kualitas tinggi. Dan harus diterapkan
pada setiap pembelian baru. Kepuasan
menyediakan
perbaikan
berkelanjutan.
Perbaikan berkelanjutan hanya satu cara
untuk memelihara kepuasan dan loyalitas
pelanggan.
b. Dimensi Kepuasan Pelanggan
Menurut Stanley Davis ( 2008, 97). Ada 5
dimensi kepuasan pelanggan yaitu :
1.
Kualitas produk
2.
Kualitas pelayanan
3.
Kualitas hubungan emosional
4.
Kekuatan merek
5.
Harga
2.2. Hipotesis
Berdasarkan kerangka teori diatas, maka
penulis memberikan hipotesis dalam penelitian ini
adalah: Ada pengaruh positif dan signifikan antara
harga, kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap
kepuasan pelanggan SMK Teratai Putih Global 2
Bekasi.

b. Dimensi Kualitas Pelayanan
Menurut Kotler (2008 : 56). Ada lima
dimensi kualitas pelayanan yaitu :
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III. METODE PENELITIAN
3.1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SMK (Sekolah
Menengah Kejuruan) Teratai Putih Global 2 Bekasi
berlokasi di jalan Jl Rajawali 5 No.29 Perumnas I
Kayuringin Jaya Kec.bekasi Selatan RT . 000/ RW
000 Kel Kota Bekasi.
3.2. Populasi Dan Sampel
3.2.1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa di
SMK Teratai Putih Global 2 Bekasi selama waktu
penelitian. Jumlah populasi yang menjadi siswa SMK
Teratai Putih Global 2 Bekasi adalah 250 orang.
3.2.2. Sampel
Dalam penelitian
sebesar 5%.
Diketahui :
n=
250

ini kelonggaran yang diambil

1 + 250 (0,05)2
N = 100 responden
Jumlah sampel yang akan diambil dalam
melakukan penelitian di SMK Teratai Putih Global 2
Bekasi adalah 100 orang. Pengambilan sampel
dilakukan dengan cara quota sampling, yaitu metode
penarikan sampel yang besarnya strata atau subkelas
dalam populasi ditaksir secara kasar dari data statistik
yang dipublikasikan dan pencacah (interviewer)
memiliki kebebasan dalam memilih responden.
3.3. Definisi Operasional Variabel
Harga adalah sejumlah uang yang
dikeluarkan atau dibayarkan oleh konsumen untuk
mendapatkan manfaat dari penggunaan barang/ jasa.
Berdasarkan teori diatas maka penulis
menyimpulkan bahwa dimensi harga yaitu :
1. Keterjangkauan harga
2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk
3. Perbandingan dengan harga pesaing
4. Kesesuaian harga dengan manfaat
Kualitas pelayanan adalah keseluruhan
karakteristik dan ukuran manfaat yang diperoleh dari
pemakaian suatu produk atau jasa yang dapat
memenuhi
kepuasan
pelanggan.Pelanggan
membandingkan produk atau jasa yang dipersepsikan
dengan produk atau jasa yang diharapkan.
Berdasarkan pengertian-pengertian diatas
maka penulis menyimpulkan bahwa lima dimensi
kualitas pelayanan yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.

Kehandalan (Reliability)
Bukti Fisik (Tangibles)
Daya Tanggap (Responsiveness)
Jaminan (Assurance)
Empati (Emphaty)

Kualitas produk adalah keseluruhan sifat dan
karakteristik produk yang dapat memenuhi kebutuhan
dan keinginan konsumen dan memberikan keunggulan
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produk yang layak diperjualkan sesuai harapan dari
pelanggan.
Berdasarkan dimensi-dimensi diatas, penulis
menyimpulkan dimensi kualitas produk meliputi
1. Performance (Kinerja)
2. Features (Fitur)
3. Durability (Daya tahan)
4. Reliability (Reliabilitas)
5. Serviceability (Servis)
6. Conformance to specifications (Kesesuaian
dengan spesifikasi)
7. Aesthetics (Estetika)
8. Perceived quality (Kesan kualitas)
Kepuasan
pelanggan adalah respon
pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang
dirasakan antara harapan sebelumnya dengan kinerja
aktual produk atau jasa yang dirasakan setelah
pemakaian suatu produk atau jasa. Dalam mencari
sampai sejauh mana konsumen merasa puas atas
produk yang ditawarkan perusahaan, tidak terlepas
dari sesuatu yang diharapkan konsumen dan
kenyataan yang diterima. Setelah melakukan
pembelian, konsumen akan merasakan suatu perasaan
puas
(satisfaction)
atau
ketidakpuasan
(dissatisfaction).
Berdasarkan teori diatas maka penulis dapat
menyimpulkan bahwa dimensi yang menentukan
tingkat kepuasan pelanggan, yaitu :
1.
Kualitas produk
2.
Kualitas pelayanan
3.
Emosional
4.
Harga
5.
Biaya kemudahan untuk mendapatkan
produk atau jasa.
Skala penilaian untuk setiap pertanyaan adala
skala Likert. Untuk variabel harga, kualitas pelayanan
and kualitas produk dan kepuasan pelanggan dimulai
dari sangat tidak setuju ( STS ) skor 1, tidak setuju (
TS ) skor 2, ragu-ragu ( R ) skor 3, setuju ( S ) skor
4, hingga sangat setuju ( SS ) skor 5.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan
dalam penelitian ini adalah survey. Survei dilakukan
dengan menyebarkan kuesioner, melalui pengisian
daftar pertanyaan dengan jawaban tertutup.

3.5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang dipergunakan
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
Analisis Regresi Linier Berganda. Perhitungan analisis
jalur ini akan menggunakan SPSS (Statistics Package
for Social Science) 17.
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valid dan dapat digunakan dalam
penelitian. (Hasil Perhitungan SPSS)

IV. PEMBAHASAN
4.1. Analisis Data Penelitian
4.1.1. Uji Validitas
Uji Validitas Variabel Harga (X1)
Dari hasil perbandingan antara r hitung
dengan r tabel untuk setiap item pernyataan dari
variabel harga menunjukkan bahwa sebanyak 6
pernyataan memiliki nilai r hitung > r tabel, sehingga
semua pernyataan kusioner dinyatakan valid dan dapat
digunakan
dalam
instrument
penelitian.
(Hasil
Perhitungan SPSS)

instrument

Uji Validitas Variabel Kualitas Produk (X3)
Dari hasil perbandingan antara r hitung
dengan r tabel untuk setiap item pernyataan dari
variabel kualitas produk menunjukkan bahwa
sebanyak 6 pernyataan memiliki nilai r hitung > r
tabel, sehingga semua pernyataan kusioner dinyatakan
valid dan dapat digunakan dalam instrument
penelitian. (Hasil Perhitungan SPSS)

Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan (X2)
Dari hasil perbandingan antara r hitung
dengan r tabel untuk setiap item pernyataan dari
variabel kualitas pelayanan menunjukkan bahwa
sebanyak 6 pernyataan mem\iliki nilai r hitung > r
tabel, sehingga semua pernyataan kusioner dinyatakan

Uji Validitas Variabel Kepuasan Pelanggan (Y)
Dari hasil perbandingan antara r hitung
dengan r tabel untuk setiap item pernyataan dari
variabel kepuasan pelanggan menunjukkan bahwa
sebanyak 6 pernyataan memiliki nilai r hitung > r
tabel, sehingga semua pernyataan kusioner dinyatakan
valid dan dapat digunakan dalam instrument
penelitian. (Hasil Perhitungan SPSS)

4.1.2. Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas Variabel Harga (X1),

Kualitas Pelayanan (X2) Kualitas Produk (X3)
dan Kepuasan Pelanggan (Y)

Tabel 4.1
Hasil Pengujian Reliabilitas dengan SPSS 17
Konstruk
Cronbach’s Coefficient Alpha
Harga
0,734
Kualitas Pelayanan
0,780
Kualitas Produk
0,775
Kepuasan Pelanggan
0,796
Sumber : Data diolah SPSS 17.0
Berdasarkan
Tabel
4.1.
Cronbach’s
Coefficient Alpha untuk masing-masing konstruk >
0,60, artinya Cronbach’s Coefficient Alpha dapat
diterima dan seluruh variabel penelitian dapat
dikatakan reliabel (hasil perhitungan dengan SPSS
versi 17 terlampir)

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian
4.2.1
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Dari nilai konstanta dari koefisien arah regresi
b1,b2,b3,b4 dapat diperoleh model persamaan
regresi :
Y = 0,085 + 0,405 X1 + 0,212 X2 + 0,311 X3
Interpretasi dari persamaan regresi linear
berganda diatas adalah
a. Nilai konstanta 0,085, artinya jika Harga
(X1), Kualitas Pelayanan (X2) dan Kualitas
Produk (X3) bernilai nol, maka
nilai
Kepuasan Pelanggan (Y) 0,085.
b. Koefisien regresi variabel Harga (X1)
menunjukkan nilai positif 0,405. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel Harga (X1)
berpengaruh positif terhadap Peningkatan
Kepuasan Pelanggan (y), artinya semakin
tinggi tingkat Harga (X1) akan menyebabkan

c.

d.

Keputusan
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

semakin meningkatnya pula Kepuasan
Pelanggan (Y).
Koefisien regresi variabel Kualitas Pelayanan
(X2) menunjukkan nilai positif, yaitu 0,212.
Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kualitas
Pelayanan (X2) berpengaruh positif terhadap
Kepuasan Pelanggan (Y) yang artinya
semakin tinggi tingkat Kualitas Pelayanan
(X2) justru akan menyebabkan semakin
tingginya Kualitas Pelayanan (Y).
Koefisien regresi variabel Kualitas Produk
(X3) menunjukkan nilai yang positif, yaitu 0,
311. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
Ragam Produk (X3) berpengaruh positif
terhadap Peningkatan Kepuasan Pelanggan
(Y), artinya semakin tinggi tingkat Kualitas
Produk (X3) akan menyebabkan semakin
meningkatnya pula Kepuasan Pelanggan (Y).

4.2.2. Hasil Analisis Korelasi Linear Berganda
Analisis korelasi linier berganda dilakukan
untuk mengetahui tingkat pengaruh dari variabel
harga terhadap kepuasan pelanggan (Y). Analisis
statistic dari korelasi linear berganda yang
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dihasilkan dari pengolahan data melalui SPSS 17

disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Analisis Korelasi Linier Berganda
Model Summaryb
Change Statistics
Model R
1

Adjusted
Square

R Square

.709a .503

.487

R Std. Error of R
Square
the Estimate
Change
F Change df1
.449

.503

32.368

3

df2

Sig.F
Change

DurbinWatson

96

.000

1.419

a. Predictors: (Constant), produk, harga, layanan
b. Dependent Variable: kepuasan

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa
nilai korelasi berganda (R) sebesar 0,709
menunjukkan adanya pengaruh yang kuat antara
variabel X1,X2 dan X3 dan secara bersamaan
terhadap variabel Y. Selanjutnya besarnya tingkat

pengaruh dari variabel X1,X2 dan X3 secara
bersamaan terhadap Y diketahui sebesar 0,503
atau 50,3% sedangkan sisanya 48,7% dipengaruhi
oleh variabel yang lain.
4.2.3. Hasil Pengujian Korelasi

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Korelasi
Correlations
Harga
Harga

Kepuasan

Produk

.420

Sig. (2-tailed)

.000

.006

100

100

100

Pearson Correlation .420

Produk

**

Pearson Correlation 1
N

Layanan

Layanan

Sig. (2-tailed)

.000

N

100

Pearson Correlation .275
Sig. (2-tailed)

.006

N

100

Pearson Correlation .577

**

1

.355

100
**

.275

.355

**

100
**

.000

100

100

1

.483**

100
**

.483

.000

.000

.000

N

100

100

100

Dari tabel 4.3. diatas, hasil korelasi harga
0,577 dengan signifikan sebesar 0,000. Korelasi
kualitas pelayanan sebesar 0,533 dengan signifikan
sebesar 0,000. Sedangkan korelasi kualitas produk
sebesar 0,483 dengan signifikan sebesar 0,000 . Ketiga

.533**

.000

100
.533

.577**
.000

.000
**

Kepuasan

.000

Sig. (2-tailed)
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**

100
**

1
100

variabel tersebut memiliki tingkat signifikan < 0,05
maka terjadi korelasi yang signifikan dengan pengaruh
sedang antara harga, kualitas pelayanan dan kualitas
produk dengan kepuasan pelanggan .
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4.2.4. Menguji Koefisen Secara Keseluruhan (Simultan)
Tabel 4.4 Koefisen Secara Keseluruhan (Simultan)
Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error
Estimate

1

.709a

.503

.487

.449

a. Predictors: (Constant), produk, harga, layanan
Dari output analisis regresi berganda
diketahui R =
0,709 dan R2 (koefisien
determinasi) = 0,503 atau 50,3% hal tersebut
menunjukkan bahwa keempat variabel yaitu
harga, kualitas pelayanan dan kualitas produk

of

the

secara simultan mampu menjelaskan hubungan
dengan variabel kepuasan pelanggan SMK (Y)
sebesar 50,3% sedangkan sisanya 48,7%
dijelaskan
oleh
variabel
yang
lainnya.

Tabel 4.5
Koefisien Secara Keseluruhan (Simultan)

1

Model

Sum of Squares

Df

Mean Square

Regression

19.552

3

6.517

Residual

19.330

96

.201

Total

38.882

99

F
32.368

Sig.
.000a

a. Predictors: (Constant), produk, harga, layanan
b. Dependent Variable: kepuasan
Berdasarkan hasil pengujian secara serempak,
maka diperoleh nilai Fhitung = 32,368 dan Ftabel = 2,70
karena memiliki nilai Fhitung > Ftabel dan memiliki nilai
sig atau  value = 0,000, karena nilai probabilitas yang
lebih kecil dari nilai standar (0,000 < 0,05), maka
dapat disimpulkan bahwa faktor harga, kualitas
pelayanan dan kualitas produk mempunyai pengaruh
secara serempak terhadap kepuasan pelanggan.

4.2.5. Uji Parsial
Kemudian untuk mengetahui atau menguji
pengaruh masing-masing faktor harga, kualitas
pelayanan, kualitas produk dan emosional terhadap
kepuasan pelanggan, maka dapat dijelaskan secara
lebih rinci dari faktor-faktor tersebut, yang dapat
dilihat pada Tabel 4.6 :

Tabel 4.6
Uji Parsial Coefficientsa
Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

B

Std. Error

Beta

(Constant)

.085

.349

Harga

.405

.084

Layanan

.212

Produk

.311

Model
1

T

Sig.

.243

.809

.386

4.818

.000

.065

.271

3.287

.001

.086

.281

3.608

.000

a. Dependent Variable: kepuasan
Berdasarkan hasil pengujian parsial mengenai
pengaruh masing-masing variabel harga, kualitas
pelayanan, kualitas produk
terhadap kepuasan
pelanggan SMK Teratai Putih Global 2 Bekasi, maka
dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Faktor harga (X1)
Faktor harga berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan pelanggan dengan uji statistik melalui
uji t dengan taraf nyata 5%, di mana memiliki

2.

nilai thitung (4,818) > ttabel (1,671) dan memiliki
nilai probabilitas 0,000 < 0,05.
Faktor kualitas pelayanan (X2)
Faktor kualitas pelayanan berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan pelanggan dengan uji statistik
melalui uji t dengan taraf nyata 5%, di mana
memiliki nilai thitung (3,287) > ttabel (1,671) dan
memiliki nilai probabilitas 0,001 < 0,05.
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3.

Faktor kualitas produk (X3)
Faktor kualitas produk berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan pelanggan dengan uji statistik
melalui uji t dengan taraf nyata 5% di mana
memiliki nilai thitung (3,608) > ttabel (1,671) dan
memiliki nilai probabilitas 0,000 < 0,05.

Faktor yang paling dominan berpengaruh
pada kepuasan pelanggan SMK Teratai Putih Global
2 Bekasi adalah harga karena memiliki nilai thitung
terbesar dan memiliki nilai probabilitas terkecil,
dimana semakin kecil nilai probabilitas, akan semakin
besar pengaruhnya terhadap peningkatan kepuasan
pelanggan.
V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil
pembahasan pada bab sebelumnya antara lain :
1. Harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan
secara positif dan signifikan.
2. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan
pelanggan secara positif dan signifikan.
3. Kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan
pelanggan secara positif dan signifikan.
4. Harga, kualitas pelayanan dan kualitas produk
berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan secara
bersama-sama dengan tingkat pengaruh yang
positif dan signifikan.
5.2. Saran-saran
Saran-saran
yang dapat diberikan berdasarkan
kesimpulan diatas antara lain :
1. Perlu adanya peningkatan layanan kepada
pelanggan dalam hal harga karena pengaruhnya
terhadap kepuasan pelanggan karena pengaruhnya
sangat besar.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan
dalam melaksanakan tugas mengajar sehingga
pelanggan
merasa
puas
karena
tingkat
pengaruhnya besar.
3. Perlu adanya peningkatan kualitas program yang
tersedia di SMK sehingga pelanggan merasa puas,
karena tingkat pengaruhnya besar. Hal ini dapat
dilakukan
dengan
mengimplementasikan
kompetensi yang diterapkan oleh Diknas secara
komitmen dan konsisten.
4. SMK Teratai Putih Global 2 Bekasi perlu
meningkatkan komitmen dan konsistensi dalam
mengimlementasikan kompetensi yang diterapkan
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oleh Diknas secara komitmen dan konsisten dalam
rangka meningkatkan kepuasan pelanggan yang
mencakup harga, kualitas pelayanan dan kualitas
produk kepada pelanggan.
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