
PERFORMA: Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis 
Volume 3, Nomor 3, Agustus 2018 
 

PEMEDIASIAN KEPUASAN KONSUMEN PADA PENGARUH 

KUALITAS LAYANAN DAN HARGA TERHADAP MINAT 

BELI ULANG PERUSAHAAN SINAR KARYA PEMENANG 

Kelvianto Kusuma, Christina Whidya Utami, Metta Padmalia 

Fakultas Manajemen Bisnis, Universitas Ciputra, Surabaya 

E-mail: kelviantokusuma@gmail.com, whidyautami@ciputra.ac.id, metta.padmalia@ciputra.ac.id 

Abstract: Sinar Karya Pemenang is a company engaged in printing services screen printing. Sinar 

Karya Pemenang has problems on price and quality of service. The purpose of this study is to 

determine the satisfaction of consumers as a variable mediation through service quality and price 

variables to Company Sinar Karya Pemenang Repurchase Intention This research uses quantitative 

method and uses saturated sampling method. The total population of 40 consumers of Sinar Karya 

Pemenang is used as a sample, with age criteria ranging from 17-50 years old and Surabaya 

domicile. Data collection techniques using questionnaires and data were analyzed using Smart PLS 

(SEM). The analysis technique used is regression equation which aims to know the influence of 

consumer satisfaction as mediation variable through service quality and price variables to 

Repurchase Intention. The results of this study indicate that Quality of Service (X1) and Price (X2) 

have significant effect on Repurchase Intention (Z) with Consumer Satisfaction as Mediation 

variable (Y) 
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Abstrak: Sinar Karya Pemenang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

percetakan sablon. Sinar Karya Pemenang memiliki permasalahan pada harga dan kualitas 

layanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  kepuasan konsumen sebagai variabel 

mediasi melalui variabel kualitas layanan dan harga terhadap Minat Beli Ulang perusahaan Sinar 

Karya Pemenang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan metode 

pengambilan sampel jenuh. Jumlah populasi sebanyak 40 konsumen Sinar Karya Pemenang 

keseluruhan digunakan sebagai sampel, dengan kriteria usia dengan rentang  17-50 tahun, dan 

domisili Surabaya. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan data dianalisis 

menggunakan Smart PLS (SEM). Teknik analisis yang digunakan merupakan persamaan regresi 

yang bertujuan untuk mengetahui besar pengaruh kepuasan konsumen sebagai variabel mediasi 

melalui variabel kualitas layanan dan harga terhadap Minat Beli Ulang. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa Kualitas Layanan (X1) dan Harga (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap 

Minat Beli Ulang (Z) dengan Kepuasan Konsumen sebagai variabel Mediasi (Y) 
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PENDAHULUAN 

SKP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa percetakan atau sablon yang 

berlokasi di Surabaya. Perusahaan ini didirikan pada 25 Februari 2015 dan beranggotakan tiga 

orang. Konsumen Sinar Karya Pemenang adalah perusahaan start up yang baru memulai 

memasarkan produk dan ingin mengenalkan logo perusahaan melalui jasa sablon packaging. 

Sinar Karya Pemenang memiliki masalah di bagian harga dan kualitas layanan setelah 

melakukan pra-survey dengan beberapa customer sehingga perusahaan Sinar Karya Pemenang 

merasa perlu meneliti lebih dalam mengenai pemediasian kepuasan konsumen terhadap kualitas 

layanan dan harga terhadap minat beli ulang, yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan 

dan menjaga kelangsungan perusahaan. Hasil pra-survey yang telah dilakukan oleh perusahaan 

kepada konsumen menunjukkan bahwa harga dan kualitas layanan menjadi aspek yang 

bermasalah pada perusahaan Sinar Karya Pemenang. Tujuan penelitian Sinar Karya Pemenang 
adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan dan harga terhadap kepuasan konsumen 
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