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ABSTRACT — Housing is a very important requirement for
the community. Products - products offered by the developer
to the consumer of course should be oriented to the needs of
consumers and customer satisfaction over the purchase of
the houses offered is the dream of every developer. But few
consumers who feel disappointed after the purchase, is the
incompatibility of what he gained with those offered by
developers, such as the cost to be paid by consumers without
prior notice, the quality of the building itself and the aspects
of infrastructure that is not as expected, of course, very affect
customer satisfaction. This research was conducted using a
survey method by distributing questionnaires to residents of
the housing, observation, and interviews. To determine the
level of customer satisfaction by using multiple regression
analysis to identify factors that most affect the level of
consumer satisfaction with SPSS. The results showed the
factors which have a positive and significant influence.
Building quality factors have the greatest impact, followed
by a factor aspects of infrastructure.
Keywords: Customer
Regression.
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INTISARI — Perumahan merupakan kebutuhan yang
sangat penting bagi masyarakat. Produk - produk yang
ditawarkan oleh pengembang kepada konsumennya
tentunya harus berorientasi kepada kebutuhan konsumen
dan kepuasan konsumen atas pembelian rumah yang
ditawarkan merupakan impian dari setiap pengembang.
Namun tak sedikit konsumen yang yang merasa kecewa
setelah membeli, ialah tidak sesuainya apa yang didapat
dengan yang ditawarkan oleh pengembang, seperti adanya
biaya lebih yang harus dibayar konsumen tanpa
pemberitahuan sebelumnya, kualitas bangunan itu sendiri
dan aspek sarana prasarana yang belum sesuai harapan,
tentunya sangat mempengaruhi kepuasan konsumen.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
survey melalui penyebaran angket kepada penghuni
perumahan, observasi, dan wawancara. Untuk mengetahui
tingkat kepuasan konsumen dengan menggunakan metode
regresi berganda untuk mengetahui faktor yang paling
mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen tersebut
dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan

faktor-faktor mana yang mempunyai pengaruh yang positif
dan signifikan. Faktor kualitas bangunan mempunyai
pengaruh yang paling besar disusul oleh faktor aspek
sarana prasarana.
Kata Kunci:
Berganda.
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PENDAHULUAN

Mengetahui kepuasan konsumen merupakan hal
yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu
produk perumahan, sehingga dapat bersaing dalam
industri perumahan yang akhir-akhir ini berkembang
dengan sangat pesat. Seiring dengan pertumbuhan
penduduk, kebutuhan akan perumahan juga ikut
meningkat yang dewasa ini rumah disediakan oleh
berbagai pihak baik pribadi, pemerintah, maupun swasta.
Banyaknya pengembang menunjukkan tingkat
kompetisi antara sesama semakin tinggi, tingginya
persaingan ini menyebabkan para pengembang harus
berlomba dalam merebut konsumen. Berbagai cara
dilakukan developer untuk menarik minat konsumen
untuk membeli rumah dengan menawarkan berbagai
keunggulan dari rumah tersebut, namun tak sedikit
konsumen yang merasa kecewa setelah membeli, ialah
tidak sesuainya apa yang didapat dengan yang ditawarkan
oleh pengembang, seperti adanya biaya lebih yang harus
dibayar konsumen tanpa pemberitahuan sebelumnya,
kekurangan yang didapati baik dari segi kualitas bangunan
atau sarana prasarana yang berada dalam area perumahan.
Tentu dalam hal ini konsumen yang dirugikan dan
mempengaruhi kepuasan baik setalah membeli maupun
sudah dihuni, namun calon konsumen harus jeli dan
mempertimbangkan kembali sebelum memutuskan untuk
membeli.

BAHAN DAN METODE
A. Metode Regresi Linier Berganda
Menurut Sarwono (2006:79) pengertian regresi
linear berganda adalah Regresi linier berganda
mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan
dari persamaan yang bersifat linier yang melibatkan dua
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variabel bebas untuk digunakan sebagai alat prediksi
besarnya nilai variabel tergantung. Secara umum regresi
linier juga sebagai alat statistik yang dipergunakan untuk
mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel
terhadap satu buah variabel.
B. Skala Likert
Pengertian Skala Likert menurut Sugiyono
(2009:93) adalah, “Skala Likert digunakan untuk
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau
sekelompok orang tentang fenomena sosial.” Dalam skala
sikap ini, responden menyatakan persetujuannya dan
ketidaksetujuannya terhadap sejumlah pernyataan yang
berhubungan dengan obyek yang di teliti. Skala itu sendiri
salah satu artinya, sekedar memudahkan, adalah ukuranukuran berjenjang. Skala penilaian, misalnya, merupakan
skala untuk menilai sesuatu yang pilihannya berjenjang,
misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Skala Likert juga
merupakan alat untuk mengukur (mengumpulkan data
dengan cara “mengukur-menimbang”) yang “itemnya”
(butir-butir pertanyaannya) berisikan (memuat) pilihan
yang berjenjang.
C. Kepuasan Pengguna
Menurut Tjiptono (2005:349) kata kepuasan atau
“satisfaction” berasal dari bahasa latin “satis” (artinya
cukup baik, memadai) dan “factio” (melakukan atau
membuat). Kepuasan dapat diartikan sebagai upaya
pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai.
Menurut Kotler (2005:36) kepuasan juga dapat
didefinisikan sebagai perasaan senang atau kecewa
seseorang yang berasal dari perbandingan antara
kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan
harapan-harapannya. Menurut Wilkie (1990) dalam
Tjiptono (2007:24), menyatakan bahwa kepuasan
konsumen merupakan evaluasi pembeli dimana alternatif
yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui
harapan konsumen, sedangkan ketidakpuasan timbul
apabila hasil (outcome) tidak memenuhi harapan.
D. Variabel Penelitian
Menurut Sugiyono (2010:38) menyatakan bahwa
variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari.
Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut
seseorang, atau objek yang mempunyai “variasi” antara
satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek
yang lain menurut Hatch dan Farhady dalam Sugiyono.
Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dirumuskan
disini bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau
sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang
mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
E. Macam-macam Variabel
Menurut hubungan antara satu variabel dengan
variable yang lain maka macam variabel dalam penelitian
ini dapat dibedakan menjadi :
1. Variable Control
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2.

3.

4.

5.

Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan
sehingga pengaruh variabel indepeden terhadap
dependen tidak dipengaruhi oleh factor luar yang tidak
diteliti. Variabel control sering sering digunakan oleh
peneliti, bila akan melakukan penilaian yang bersifat
membandingkan.
Variable Dependent
Sering disebut juga sebagai variabel output, kriteria,
konsekuan. Dalam bahasa Indonesia sering disebut
sebagai terikat variabel terikat. Variabel terikat
merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang
menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
Variable Independent
Variabel ini sering disebut sebagai variable stimulus,
predictor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering
disebut variable bebas. Variabel bebas adalah variabel
yang dipengaruhi atau yang menjadi sebab
perubahannya atau timbul variabel dependen
(terikat).
Variable intervening
Variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan
memperlemah) hubungan antara variabel independen
dengan dependen, tetapi tidak dapat diamati dan
diukur.
Variabel Moderator
Adalah Variabel yang mempengaruhi (memperkuat
dan memperlemah) hubungan antara variabel
independen dengan dependen. Variabel disebut juga
sebagai variabel independen kedua.

F.

Hipotesis
Berasal dari bahasa Yunani, Hipotesis memiliki arti
yang mempunyai dua kata “hupo” (sementara) dan “thesis”
(pernyataan atau teori). Karena hipotesis merupakan
pernyataan sementara yang masih lemah keberadaannnya,
maka perlu diuji kebenarannya. Menurut Siregar
(2013:28), hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan
antara dua variabel atau lebih (suatu pernyataan tentang
suatu fenomena). Atas dasar definisi tersebut, dapat
diartikan bahwa hipotesis merupakan jawaban atau
dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya.
Ada dua macam jenis hipotesis, yaitu :
1. Hipotesis deduktif, yaitu hipotesis yang diperoleh dari
hasil studi pustaka.
2. Hipotesis induktif, yaitu hipotesis yang diperoleh dari
lapangan tempat peneliti melakukan penelitian.
G. Populasi
Populasi menurut Sugiyono (2010:80) adalah
generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya. Jadi populasi lebih bergantung
pada kegunaan dan relevan data yang dikumpulkan dan
sebagai sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu
fenomena.
H. Sampel
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Menurut Sugiyono (2005:73) sampel adalah bagian
dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki olehpopulasi
tersebut. Sampel bisa juga didefinisikan sebagai
sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu
populasi menurut Santoso (2013:5).
I. Analisis Regresi
Salah satu alat yang dapat digunakan dalam
memprediksi permintaan di masa yang akan datang
dengan berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui
pengaruh satu variabel bebas (independent) terhadap satu
variabel tak bebas (dependent) adalah menggunakan
regresi linier (Siregar, 2013:379).
Regresi linier dibagi ke dalam dua katagori, yaitu
regresi linier sederhana dan regresi linlier berganda.
Regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu
variabel bebas dan variabel tak bebas, sedangkan regresi
linier berganda digunakan untuk satu variabel tak bebas
dan dua atau lebih variabel bebas.
J.

SPSS
Aplikasi SPSS merupakan pengolahan data yang
memberikan
kemudahan
bagi
pengguna
untuk
menyelesaikan pemrosesan data statistik secara tepat,
program ini terdiri atas Data Editor, Output Viewer, Syntax
Editor, dan Script Editor. Menurut Santoso (2013:11) SPSS
adalah salah satu program komputer yang khusus dibuat
untuk mengolah data dengan metode statistik tertentu.

< = 5 bulan

B. Uji Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran informasi
deskriptif suatu data secara sederhana dari obyek
penelitian yang terkait dengan model penelitian yang
dikembangkan, antara lain dilihat dari nilai rata-rata
(mean), standar deviasi, kurtosis, dan skewness
(kemencengan
distribusi).
Secara
garis
besar
kecenderungan responden dalam menjawab kuesioner
dikategorikan seperti berikut :
Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif
Statistics

A. Data Responden
Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah
penghuni perumahan yang menempati rumah tersebut.
Data responden yang menjadi obyek penelitian pada
dasarnya diklasifikasikan berdasarkan, usia, pekerjaan,
mulai menempati rumah sejak (bulan, tahun). Jumlah
responden dalam penelitian ini adalah 50 responden dan
disebar langsung kepada penghuni rumah. Data lengkap
mengenai profil responden yang menjadi obyek penelitian
dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 1. Data Responden Penelitian
Klasifikasi Responden
Jumlah
Persentase
Usia :

Total

48
2
50

96%
4%
100%

18
32

36%
64%

50

100%

22

44%

Pekerjaan :
Pegawai Negeri
Pegawai Swasta
Total
Mulai Menghuni :
>

5 bulan

56%
100%

Pada tabel data responden penelitian terlihat bahwa
usia dari responden didominasi oleh responden berusia
lebih dari 25 tahun sebesar 96% dan 4% responden yang
dibawah 25 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penghuni
rumah rumah bersubsidi ini didominasi oleh usia 25 tahun
keatas dengan tingkat pekerjaan sebagai pegawai swasta
sebesar 64% dibandingkan pegawai negeri yang hanya
36%. Hal ini di karenakan sebagian besar pembeli rumah
bersubsidi ini berasal dari karyawan pabrik yang berada
disekitar kawasan industri dan lama menghuni paling
besar yaitu kurang dari 5 bulan dengan tingkat persentase
sebesar 56% dibandingkan penghuni yang sudah lebih dari
5 bulan hanya 44%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

> 25 Tahun
< = 25 Tahun

28

Total
Sumber : Hasil Penelitian (2016)

Y
N

Valid
Missing

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum
Percentiles
25
50
75

50
0
15.820
.3425
16.000
17.0
2.4218
5.865
9.0
11.0
20.0
791.0
14.000
16.000
17.000

X1

X2

50
0
30.360
.7164
31.500
27.0
5.0659
25.664
20.0
20.0
40.0
1518.0
27.000
31.500
34.250

50
0
20.640
.4727
20.500
20.0
3.3427
11.174
17.0
12.0
29.0
1032.0
19.000
20.500
23.000

Sumber : Hasil Penelitian (2016)
Keterangan :
Y = Kepuasan setelah membeli rumah dari segi lokasi dan
harga.
X1 = Kualitas dan desain pada bangunan rumah.
X2 = Aspek sarana dan prasarana dilingkungan
perumahan.
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa deskriptif
variabel menunjukkan jumlah responden (N) ada 50. Nilai
minimum dari variabel Y sebesar 11 dan nilai maksimal
sebesar 20. Untuk variabel X1 nilai minimum sebesar 20
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dan maksimum 40. Sedangkan variabel X2 nilai minimum
sebesar 12 dan nilai maksimal sebesar 29. Nilai range
merupakan selisih nilai maksimum dan minimum yang
untuk variabel Y memiliki nilai sebesar 9, variabel X1 20,
dan variabel X2 sebesar 17.
Sedangkan untuk nilai mean statistik ketiga variabel
yaitu kualitas desain bangunan, aspek sarana prasarana,
dan kepuasan dari segi lokasi dan harga lebih besar dari
Standar deviasi statistik yang artinya tidak terjadi variasi
data yang tinggi karena nilai variasi data tersebut nilainya
lebih rendah dari nilai rata-ratanya. Dari 50 responden
ternyata data kualitas desain bangunan, aspek sarana
prasarana, dan kepuasan dari segi lokasi dan harga
terdistribusi secara normal.
C. Uji Normalisasi
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual
memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi apakah
residual berdistribusi normal atau tidak dengan analisis
grafik menurut Ghozali (2011:31). Uji normalitas data
dilakukan dengan ketentuan menurut Sudarmanto
(2005:79):
a. Jika nilai signifikasi (nilai probabilitas) > 0,05 maka
dikatakan berdistribusi normal.
b. Jika nilai signifikasi (nilai probabilitas) < 0,05 maka
dikatakan berdistribusi tidak normal.

Descriptive Statistics
Mean

Std.
Deviation

Minimu
m

Maxim
um

Y
X1

50 15.820
50 30.360

2.4218
5.0659

11.0
20.0

20.0
40.0

X2

50 20.640

3.3427

12.0

29.0

Sumber : Hasil Penelitian (2016)
Tabel 4. Uji Normalisasi One-Sample Kolmogorov-Smirnov
Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Y

X1

X2

Test Statistic

50
15.82
0
2.421
8
.170
.133
-.170
.170

50
30.36
0
5.065
9
.127
.086
-.127
.127

50
20.64
0
3.342
7
.104
.077
-.104
.104

Asymp. Sig. (2-tailed)

.001

N
Normal
a,b
Parameters

Most Extreme
Differences

Mean
Std.
Deviation
Absolute
Positive
Negative

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

c

.043

c

.200

Sumber : Hasil Penelitian (2016)
Pada tabel terlihat bahwa variabel X1 memiliki rata-rata
tingkat kepuasan lebih tinggi dibandingkan variabel
lainnya. Kedua variabel X1 dan X2 tersebut terdistribusi
secara normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Asymp Sig
(2-tailed) > α (0.05) sehingga Ho diterima. Sedangkan
variabel Y nilai Asymp Sig (2-tailed) > α ( 0.05) sehingga
Ho diterima.
D. Uji Regresi Linier Berganda
Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah
hubungan antara variabel independen dengan variabel
dependen apakah masing-masing variabel independen
berhubungan positif atau negatif dan memprediksi nilai
variabel dependen apabila nilai variabel independen
mengalami kenaikan atau penurunan.
1. Analisis Korelasi Ganda ( R )
Analisis ini untuk mengetahui hubungan antara dua
atau lebih variabel independen (X1, X2) terhadap variabel
dependen (Y) secara serentak.
Tabel 5. Regresi Linier Variabel Independent
Variables Entered/Removed

Model
1

Tabel 3. Uji Normalisasi Descriptive Statistics

N

d. This is a lower bound of the true significance.

c,d

Variables
Entered
X2, X1

a

Variables
Removed

b

Method
. Enter

a. Dependent Variable: Y
b. All requested variables entered.

Sumber : Hasil Penelitian (2016)
Tabel.6. Kolerasi Berganda
b

Model Summary
R
Std. Error
Mo
Squar Adjusted
of the
del
R
e
R Square Estimate
a
1
.554
.307
.277
2.0587
a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

DurbinWatson
2.433

Sumber : Hasil Penelitian (2016)
Pada tabel diatas diperoleh angka R sebesar 0.554
yang menunjukkan tingkat hubungan yang sedang antara
variabel dependen (Y) dengan predictor variabel X1 dan X2
terhadap kepuasan penghuni rumah.
2. Analisis Determinasi (R²)
Analisis ini dalam regresi linier berganda digunakan
untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh
variabel independen X1 dan X2 secara serentak terhadap
variabel dependen (Y)
Tabel 7. Kolerasi Determinasi (R²)
b

Model Summary

c. Lilliefors Significance Correction.
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R
Std. Error
Mod
Squar Adjusted
of the
el
R
e
R Square Estimate
a
1
.554
.307
.277
2.0587
a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Coefficients
DurbinWatson
2.433
Model
1 (Constant)

Sumber : Hasil Penelitian (2016)
Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka R² (R
Square) sebesar 0.307 atau (30.7%) variabel kepuasan
konsumen dapat dijelaskan oleh kedua variabel
independen yaitu kualitas bangunan dan aspek sarana
prasarana. Sedangkan sisanya 69,3% dijelaskan oleh
sebab-sebab yang lain diluar model.
3.

Uji Statitik F
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah
semua variabel bebas (independent) yang ada dalam
model regresi mempunyai pengaruh secara bersama sama
atau simultan terhadap variabel tidak bebas (dependent).
Tabel 8. ANOVA UJI F
a

ANOVA
Model
1
Regres
sion
Residu
al
Total

Sum of
Squares

Mean
Square

df

88.176

2

199.204

47

287.380

49

F
10.40
44.088
2

Sig.
.000

b

4.238

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Hasil Penelitian (2016)
Pada tabel ANOVA memaparkan uji kelinieran F test
didapat nilai F hitung sebesar 10.402 dengan probabilitas
0.000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05, maka
model regresi dapat digunakan untuk memprediksi
kepuasan konsumen atau dapat dikatakan bahwa
keunggulan produk dan keeunggulan layanan secara
bersama-sama
berpengaruh
terhadap
kepuasan
konsumen.
Hipotesis :
Ho = Tidak terjadi hubungan linier antara variabel
predictor (variabel X1 dan X2) dengan variabel
dependen (Y)
Ha = Terjadi hubungan linier antara variabel predictor
(variabel X1 dan X2) dengan variabel dependen (Y)
Membandingkan F hitung (10.402) > F tabel (0.05 ;
2, 47) 3.195 sehingga Ho ditolak, sehingga dalam hipotesis
terjadi hubungan linier antara variabel predictor (variabel
X1 dan X2) dengan variabel dependen (Y).
4. Uji Statistik T
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh
pengaruh satu variabel bebas (independent) secara parsial
atau individual dalam mempengaruhi variabel tidak bebas
(dependent).
Tabel 9. Coefficients UJI T

a

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
B
Error
Beta
6.789

X1
.073
X2
.330
a. Dependent Variable: Y

t

Sig.

2.057

3.301 .002

.069
.105

.153 1.055 .297
.456 3.144 .003

Sumber : Hasil Penelitian (2016)
Uji kolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah
terjadi kolerasi yang kuat antar variabel independen, yaitu
variabel XI dan X2.
Pada variabel X1 tingkat signifikansi a = 5%,
menentukan t hitung berdasarkan pada tabel 1.055.
Tabel distribusi dicari pada a = 5% : 2 = 2.5% (uji 2
sisi) dengan drajat kebebasan (df) 50-2-1. Dengan
pengujian 2 sisi signifikansi 0.025 hasil diperoleh t tabel
sebesar 2.011
Hipotesis untuk variabel X1 (kualitas bangunan) :
Ho = koefisien variabel X1 tidak signifikan terhadap lokasi
dan harga
Ha = koefisien variabel X1 signifikan terhadap lokasi dan
harga
T hitung (3.301) > t tabel (0.05;47) 2.011 sehingga Ho
ditolak.
Jadi, koefisien variabel X1 signifikan terhadap lokasi dan
harga.
Pada variabel X2 tingkat signifikansi a = 5%,
menentukan t hitung berdasarkan pada tabel 3.144.
Tabel distribusi dicari pada a = 5% : 2 = 2.5% (uji 2 sisi)
dengan drajat kebebasan (df) 50-2-1. Dengan pengujian 2
sisi signifikansi 0.025 hasil diperoleh t tabel sebesar 2.011
Hipotesis :
Ho = koefisien variabel X2 tidak signifikan terhadap lokasi
dan harga
Ha = koefisien variabel X2 signifikan terhadap lokasi dan
harga
T hitung (3.144) > t tabel (0.05;47) 2.011 maka Ho ditolak.
Jadi, koefisien variabel X2 signifikan terhadap lokasi dan
harga.

KESIMPULAN
Dari hasil analisa data yang digunakan, dapat hasil
sebagai berikut :
1. Berdasarkan analisis regresi tingkat kepuasan
konsumen perumahan bersubsidi ditinjau dari aspek
kualitas bangunan dan desain 63.28%, aspek sarana
prasana 34.4%, dan dari segi harga dan lokasi 41.58%,
maka faktor yang sangat mempengaruhi tingkat
kepuasan penghuni rumah pada aspek kualitas
bangunan dan desain sebesar 63.28% .
2. Hasil tinjauan signifikan menggunakan regresi linier
berganda menunjukkan pada nilai constans t hitung
3.301 dengan taraf signifikan 0.05 maka nilai t tabel
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pada variabel X1 1.055, kerena t hitung lebih besar dari
t tabel maka Ho ditolak, sehingga Ha diterima, dan
variabel X2 t hitung 3.301 denga taraf signifikan 0.05
maka t tabel 3.144, kerena t hitung lebih besar dari t
tabel maka Ho ditolak, sehingga Ha diterima. Dengan
demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara
tingkat kepuasan variabel X1 dan X2 terhadap lokasi
dan harga (variabel Y).
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