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Abstract 

This study aims to determine: (1) the influence of product quality and 

service quality simultaneously affect customer satisfaction in the menara 

gading restaurant at the lembuswana mall in samarinda, (2) the influence of 

partially affected product quality on customer satisfaction in the menara 

gading restaurant at the lembuswana mall in samarinda,(3) the influence of 

partially affected service quality on customer satisfaction in the menara gading 

restaurant at the lembuswana mall in samarinda, (4) of the to independent 

variables, which variable has the most significant effect on customer 

satisfaction at the Menara Gading restaurant at the Lembuswana Mall in 

Samarinda. 

The analytical tool used is descriptive analysis and quantitative 

analysis with the help of softwere version 20 SPSS. The sample collection 

technique in this study was determined based on the formulation of the 

Lameshow for the unknown population, namely the Menara Gading restaurant 

consumers in the Lembuswana Mall in Samarinda, as many as 100 

respondents. Data collection tecniques using a questionnaire, data analysis 

techniques used to answer the hypotesis is multiple linier regression. 

The results of this study indicate that: (1) product quality and service 

quality calculation variables Ftable obtained by 0.309 while Fcount is 243.698 

then it appears that Fcount > Ftable and the significant level obtained results 

0.000 > α = 0.05, simultaneously a significant effect on customer satisfaction. 

The results of this study also showed that the product quality variable value of  

Tcount showed that the product quality variable was 3.664 with sig = 0.000 

because Tcount = 3.664 > Ttable = 1.660 and sig 0.000 < α = 0.05, it means 

that the product quality variable has a significant effect on customer 

satisfaction. Service quality variable Tcount shows that the service quality 

variable is 1.431 < Ttable = 1.984 and the value of sig = 0.156 > α = 0.05, it 

means that the service quality variabel partially does not significantly 
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influence customer satisfaction. The biggest value of standardized coefficients 

beta is the product quality bariable by 0.660 greater than the service quality 

variable by 0.258, so the most influential variable on customer satisfaction is 

the product quality variable at the Menara Gading restaurant in the 

Lembuswana Mall in Samarinda. 

Keywords : Product quality, service quality, Customer Satisfaction 

Pendahuluan 

Pemasaran merupakan ujung tombak perusahaan. Dalam dunia bisnis 

persaingan yang semakin ketat, perusahaan dituntut agar dapat bertahan hidup 

dan berkembang. Oleh karena itu seorang pemasar di tuntut untuk memahami 

permasalahan pokok di bidangnya dan menyusun strategi agar dapat mencapai 

tujuan perusahaan. 

Pelanggan adalah kunci untuk meraih keuntungan. Tujuan tersebut 

berupa memaksimalisasi laba dengan dengan mempertahankan kelangsungan 

hidup perusahaan, memilih pangsa pasar yang besar, menciptakan 

kepemimpinan pasar dalam hal kualitas, mengatasi persaingan, melaksanakan 

tanggung jawab sosial, dan sebagainya. Mempertahankan pelanggan lebih 

mudah dibandingkan mencari pelanggan yang baru lebih sulit, manajemen 

perlu ekstra bekerja keras dan membutuhkan pengorbanan yang besar dari segi 

financsial pemasaran dan membutuhkan tenaga pemasaran yang berjumlah 

banyak maupun dari segi waktu pelayanan yang harus beberpa kali melalui 

upaya mancari hubungan dan menarik hati calon pelanggan. (Rahmayanty, 

2013:3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk untuk 

memuaskan pelanggan merupakan salah satu hal yang menjadi tujuan setiap 

perusahaan terlebih usaha kuliner. 

Banyaknya produk yang di hasikan dengan berbagai macam jenis, mutu, 

serta bentuk, dimana keseluruhan tersebut dutujukan untuk menarik minat 

pelanggan, sehingga konsumen cenderung akan melakukan aktivitas membeli 

produk tersebut. Oleh karena itu setiap perusahaan dituntut agar mampu 

menciptakan produk dengan spesifikasi yang terbaik agar kepuasan pelanggan 

dapat terpenuhi. Hal tersebut menuntut perusahaan-perusahaan untuk dapat 

menentukan kembali strategi yang ditempuh untuk meningkatkan kemampuan 

bersaing dalam melayani konsumen. Usaha menciptakan dan mempertahankan 

pelanggan hendaknya menjadi prioritas utama bagi perusahaan 

Produk dalam istilah pemasaran (marketing) adalah bentuk fisisk 

barang yang ditawarkan dengan seperangkat citra (image) dan jasa (service) 

yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan. Produk dibeli oleh konsumen 

karena dapat memenuhi kebutuhan tertentu. Karakteristik produk tidak hanya 

meliputi aspek fisik produk (tangible features), tetapi juga aspek nonfisik 

(intagble features) seperti citra dan jasa yang tidak dapat dilihat. Kualitas 

produk(product quality) adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan 
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fungsinya melipuuti, daya tahan keandalan, ketepatan kemudahan operasi dan 

perbaikan, serta atribut bernilainya. 

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang 

bersifat tidak kasat mata(tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya 

interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang 

dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. 

Dari dua definisi diatas dapat diketahui bahwa ciri pokok pelayanan adalah 

tidak kasat mata(tidak dapantdiraba) dan melibatkan upaya manusia 

(karyawan) atau peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan 

penyelenggaraan pelayanan. 

Di era globalisasi ini perusahaan banyak memperhatikan kepuasan 

pelanggan karena diyajini bahwa memberikan nilai dan kepuasan kepada 

pelanggan melalui pemberian produk dan jasa yang berkualitas merupakan 

kunci utama dalam memenangkan persaingan. Menurut Schanaanrs, pada 

dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan 

yang merasa puas. 
Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “pengaruh kualitas produk 

dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Restaurant Menara 

Gading di Mall Lembuswana di Samarinda”. Perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Apakah kualitas produk secara Parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen Restaurant Menara Gading di Mall 

Lembuswana Samarinda?, Apakah kualitas pelayanan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen Restaurant Menara 

Gading di Mall Lembuswana?, Apakah kualitas produk dan Kualitas 

Pelayanan secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen Restaurant Menara Gading di Mall Lembuswana Samarinda? Dari 

kedua variabel independen tersebut, Variabel manakah yang paling 

bepengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen Restaurant Menara 

Gading di Mall Lembuswana Samarinda? 

 Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui Secara umum, 

tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kondisi 

kualitas produk dan pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada restaurant 

Menara Gading di Mall Lembuswana Samarinda. Sedangkan tujuan Khusus 

dari penelitian ini adalah: 

Untuk menguji dan menganalisis kualitas produk dan kualitas pelayanan 

secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen Restaurant 

Menara Gading di Mall Lembuswana Samarinda,untuk menguji dan 

menganalisis kualitas produk dan kualitas pelayanan secara Simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen Restaurant Menara 

Gading di Mall Lembuswana Samarinda, untuk Menguji dan menganalisis dari 
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kedua variabel independen tersebut, variabel manakah yang paling 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen Restaurant Menara 

Gading di Mall Lembuswana. 

Metode 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif kuantitatif. Sebagai 

variabel independen pada penelitian ini adalah kualitas produk(X1) yaitu 

Flour(rasa),Consistency(kemantapan/ketepatan),Texture/Farm/Shape(susunan/ben

tuk/potongan), Nutritional Content (kandungan gizi), Visual Appeal (daya penarik 

lewt ketajaman mata), Aromatic Appeal (daya penarik lewat aroma), Temperature 

(suhu). Kualitas Pelayanan (X2) yaitu Tangibles ( fisik), Reability (kehandalan), 

Responsiveness(dayatanggap),Assurance(jaminan),Empaty(empati).Sedangkan 

variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepuasan Konsumen (Y) yaitu 

Kualitas produk, harga, service Quality, Emocional Factor. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh seluruh konsumen di Restaurant Menara Gading di 

Mall Lembuswana di Samarinda dengan jumlah 100 Responden. Sampel 

penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik accidental sampling dan 

menghasilkan 100 responden. 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data 

sekunder, Data primer bersumber dari penyebaran kuesioner secara langsung 

kepada 100 responden di Restaurant Menara gading di Mall Lembuswana di 

Samarinda. dimana hasil data tersebut dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

peneliti dan data sekunder bersumber dari skirpsi, jurnal dan artikel yang 

diambil dari internet. Pengukuran data menggunakan skala likert. Dengan skala 

likert, maka variabel yang dijabarkan menjadi indikator variabel.  

 

Dalam skala likert terdapat 4 (empat) skala/pilihan alternative jawaban. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 

heteroskedastisitas, analisis regresi linier berganda berupa persamaan regresi, 

perhitungan koefisien determin 

asi, uji f, dan uji t. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pada penelitian ini, uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan program IBM SPSS 22. seluruh item pernyataan dalam kuesioner 

mempunyai koefisien korelasi (Rhitung) lebih besar dari nilai (Rtabel) untuk N=100  

dengan tingkat signifikasi 5% adalah 0,164, maka dapat disimpulkan bahwa 

seluruh item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. 

seluruh variabel memiliki cronbach’s alpha lebih besar dari 0,06 sehingga 

semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. 
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Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

 
uji normalitas 

 
 Sumber : Data diolah 2020 

 

       Gambar 4.2 Grafik normal probability plot di atas menunjukan dapat terlihat pola 

penyebaran data dimana data yang berbentuk titik atau lingkaran kecil menyebar 
mengikuti garis lurus diagonal diatas diagram. Denagan berlandasan pedoman 

penilaian normalitas data maka disimpulkan bahwa data residual dari variabel 

indevenden kualitas produk(X1), kualitas pelayanan (X2) yang diteliti adalah data 
berdistribusi normal. Dengan demikian uji kenormalitas ini menunjukan terpenuhi 

asumsi normalitas. 
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Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 

 

uji multikolinieritas 

Variabel Penelitian VIF Tollerance 

Kualitas produk 4,959 0,202 

Kualitas layanan 4,959 0,202 

Sumber : Data diolah 2020 

Dari tabel diatas terlihat bahwa semua variabel mempunyai nilai VIF 

dibawah 10, dan tollerace kurang lebih besar 0,1, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas. 

 
Gambar HeterosKedastisitas 

 Sumber: Data diolah 2020 
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Melalui grafik scatterplot pada gambar 4.3 diatas dapat dilihat pola penyebaran data 
yang ada. Pola penyebaran data yang berupa titik-titik pada scatter plot menyebar 

diatas dan dibawah, dan penyebarannya tidak berbentuk pola tertentu, sehingga dari 
penyebaran pola ini dapat di simpukan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardi

zed 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) -.155 1.478  -.105 .917   

kualitas-

produk 
.359 .098 .660 3.664 .000 .053 18.977 

kualitas-

pelayanan 
.129 .090 .258 1.431 .156 .053 18.977 

a. Dependent Variable: kepuasan-konsumen 

Sumber : Data diolah 2020 

 

Tabel 4. Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1474.541 2 737.271 243.698 .000b 

Residual 293.459 97 3.025   

Total 1768.000 99    

a. Dependent Variable: kepuasan-konsumen 

b. Predictors: (Constant), kualitas-pelayanan, kualitas-produk 
Sumber : Diolah 2020 

 

Berdasarkan tabel 4.15 perhitungan Ftabel di peroleh hasil sebesar 0,309 
sedangkan Fhitung sebesar 243,698 jika dibandingkan dengan nilai Ftabel maka 

terlihat bahwa Fhitung > Ftabel dan tingkat signifikan di peroleh hasil 0,000 > α = 

0,05 maka berpengaruh signifikan dan diputuskan Ho ditolah dan H1 diterima. 

 

Tabel 5. Hasil Uji T 

Hasil Uji t atau Parsial 

Coefficients
a
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.155 1.478  -.105 .917 

kualitas-

produk 
.359 .098 .660 3.664 .000 

kualitas-

pelayanan 
.129 .090 .258 1.431 .156 

a. Dependent Variable: kepuasan-konsumen 

 Sumber : Data diolah 2020 

 

Nilai Thitung menunjukan bahwa variabel kualitas produk (X1) sebesar 

3,664 dengan nilai sig = 0,000. Karena Thitung  = 3,664 > T tabel = 1,660 serta nilai 
sig = 0,000 < α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho di tolak H1 diterima. 

Artinya Variabel kualitas produk (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen (Y). 

Nilai Thitung menunjukan bahwa variabel Kualitas Pelayanan (X2) sebesar 
1,431 dengan nilai sig = 0,156. Karena Thitung = 1,431 < Ttabel = 1,984 serta nilai 

sig = 0,156 > α 0,05, maka dapat di simpulkan bahwa Ho diterima dan H1 ditolak. 

Artinya variabel Kualitas Pelayanan (X2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Kepuasan Konsumen 

 

Tabel 6. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .913a .834 .831 1.739 2.014 

a. Predictors: (Constant), kualitas-pelayanan, kualitas-produk 

b. Dependent Variable: kepuasan-konsumen 

Sumber : Data diolah 2020 

nilai koefisien determinasi sebesar 0,834. Maka koefisien determinasinya 
sebagai berikut : 

KD = r2 x 100%    = 0,833569 X 100% 

= (0,913)2 x 100% = 83% 

Dari hasil perhitungan koefisien diatas maka kualitas produk dan kualitas 

pelayanan berpengaruh sebesar 83% terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan 

sisanya sebesar 100% - 83% = 17% di pengaruhi variable lain yang tidak di teliti 
dalam penelitian ini. 

Tabel 7 Variabel yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 
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Hasil Variabel yang paling berpengaruh 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.155 1.478  -.105 .917 

kualitas-

produk 
.359 .098 .660 3.664 .000 

kualitas-

pelayanan 
.129 .090 .258 1.431 .156 

a. Dependent Variable: kepuasan-konsumen 

Sumber : Data diolah 2020 
 

nilai Standardited Coefficients Beta terbesar adalah variabel Kualitas Produk 

(X1) sebesar 0,660 lebih besar dari variabel Kualitas Pelayanan (X2) sebesar 0,258 

sehingga variabel yang paling berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen adalah 
variabel Kualitas Produk pada Restauran Menara Gading di Mall Lembuswana di 

Samarinda. 

 
Hasil penelitian menunjuakan bahwaa pengaruh kualitas produk terhadap 

kepuasan konsumen hasil penelitian ini mendukung peneltian terdahulu yang 

dilakukan oleh Utami Sulistyaningrum (2014) yang menyimpulkan bahwa kualitas 
produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan  pada restauran 

tappanyaki exspres. Menurut Handi Irawan (2002:45) kualitas produk adalah driver 

kepuasan konsumen yang multidimensi ,. Bagi konsumen, kualitas mempuanyai 

beberapa dimensi dari kualitas produk yangperlu di perhatikan oleh setiap perusahaan 
yang ingin mengejar kepuasan konsumen terhadap kualitas lonsumen. 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2004) menyataka bahwa kualitas produk 
brhubungan erat dengan kemampuan produk untuk menjalankan fungsinya. 

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa variable kualitas produk dan 

kualitas pelayanan pada Rumah Makan Menara Gading di Mall Lembuswana di 
Samarinda.Hal ini dapat di ketahui dari nilai regresi linier berganda sebesar 0.359 

variabel kualitas produk dan 0,129 variabel kualitas pelayanan dengan nilai koefisien 

kolerasi 0.913 yang kategori yang memilki hubungan pada tarif hubungan positif  

yang kuat antar variable kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 
konsumen  dan nilai determinasi (R2) 83% yang artinya variable kualitas produk dan 

kualitas pelayanan memilki pengaruh terhadap kepuasan konsumen pada rumah 

Makan Menara Gading di Mall Lembuswana di Samarinda. Sisanya sebesar 17% di 
tentukan atau dijelaskan oleh variable-variabel lain yang tidak di teliti di dalam 

penelitian ini. 
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Berdasarkan penelitian di peroleh hasil Uji F (simultan) nilai F hitung sebesar 
243.698 dapat di tafsirkan bahwa kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. Ini berarti bahwa variable kualitas produk 

dan kualitas pelayanan dapat mempengaruhi kepuasan konsumen secara bersama-
sama, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Berarti variable kualitas produk dan kualitas 

pelayanan merupakan variable yang berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

kepuasan konsumen pada Rumah makan Menara Gading di Mall Lembuswana di 

Samarinda. Berdasarkan Uji t (parsial) variable kualitas produk t hitung 3.664 artinya 
varibel kualitas prduk (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen (Y), maka Ho dotilak dan H1 diterima. Artinya variable kualitas produk 

(X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Variabel 
kualitas pelayanan t hitung sebesar 1.431 maka di simpulkan bahwa Ho diterima dan 

H1 ditolak. Artinya variable kualitas pelayanan (X2) secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen (Y). 
 

 Hasil penelitian ini terdapat perbedaan sedikit berbeda dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Utami Sulistyaningrum (2014) yang berjudul pengaruh 

kuaitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di restaurant 
koki tappanyaki expres di Yogyakarta. Dimana memiliki hasil penelitian kualitas 

produk dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan hasil penelitian 

nilai t hitung sebesar 8,193 variabel kualitas pelayanan (X2) berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan konsumen sedangkam penelitian yang dilakukan oleh peneliti t 

hitung sebesar 1.431 variabel kualitas pelayanan (X2) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. Penelitian ini memiliki jumlah keseluruhan populasi 
yaitu 270 responden konsumen restaurant Koki Tappanayki Expres berbeda dengan 

penulis dengan responden penelitian sebanyak 100 responden konsumen Restauran 

Menara Gading. 

 
Berbeda dengan peneliti terdahulu yang ke dua, hasil yang dilakukan oleh 

Kartika Nur Rahmawati (2017) dengan judul pengaruh kualitas produk da kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Kedai Bangsawan Klaten. Hasil penelitian 
ini tidak sejalan dengan dengan penelti karena karena hal in dapat di lihat “ Ada 

pengaruh yang signifikan secara pasrial antara variable independent ( kualitas produk) 

terhadap variabel dependent (kepuasan konsumen) dan bariabel independent (kualitas 

pelayanan) terhadap variabel dependent (kepuasan konsumen). Sedangkan hasil 
penelitian penulis “ Ada pengaruh yang signifikan secara parsial variabel independent 

( kualitas produk ) terhadap variabel dependent ( kepuasan konsumen) dan tidak ada 

pengaruh yang signifikan secara parsial variabel independent (kualitas pelayanan) 
terhadap variabel dependent ( kepuasan konsumen). Adapun perbedaan terhadap 

jumlah responden dengan yaitu 80 responden yang terdiri dari laki-laki 36% dan 

perempuan 44% sedangkan penulis memiliki 100 responden konsumen. 
 Berbeda dengan peneliti terdahulu yang ke tiga, hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Fransiska Pramita W.A (2010) dengan judul Analisis pengaruh 

kualitas pproduk kualitas layanan persepsi harga terhadap kepuasan konsumen 

pelanggan air minum dalam kemasan di Semarang, demikian variabel independent 
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menggunakan variabel persepsi harga berbeda dengan penulis teliti. Adapun 
perbedaan terhadap jumlah responden dengan yaitu 85 responden  yang terdiri dari 

laki-laki 67% dan perempuan 32% sedangkan penulis memiliki 100 responden. 

 Berdasarkan hasil penelitian di ketahui variabel yang paling berpengaruh 
terhadap kepuasan konsumen bahwa variabel kualitas produk yang paling 

berpengarih terhadap kepuasan konsumen  pada restaurant Menara Gading di Mall 

Lembuswana di Samarinda. Hal ini dapat di ketahui dari nilai regresi linier berganda 

bahwa nilai Standardited Coefficients Beta variabel X1 kualitas produk sebesar 0.660 
lebih besar dai variabel  X2 kualitas pelayanan sebesar  0.258 maka adanya pengaruh 

yang signifikan variabel kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada 

Restauran Menara Gading di Mall Lembuswana di Samarinda. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian ini , maka dapat  

diambil kesimpulan sebagai berikut : 
 

1. Bahwa variabel kualitas produk menunjukan pengaruh secara parsial terhadap 

variabel kepuasan konsumen pengaruh secara parsial terhadap kepuasan konsumen 

pada Restauran Menara Gading di Mall Lembuswana di Samarinda. 
2. Bahwa Variabel Kualitas Pelayanan tidak menunjukan pengaruh secara parsial 

terhadap Variabel kepuasan konsumen pada Restaurant Menara Gading di Mall 

Lembuswana. 
3. Bahwa variabel kaulitas produk dan kualutas pelayanan mempunyai pengaruh 

secara simultan terhadap variabel kepuasan konsumen. Jadi adanya pengaruh 

kualitas produk dan kualitas pelayanan secara simultan terhadap kepuasan 
konsumen pada Restauran Menara Gading di Mall Lembuswana di Samarinda. 

4. Bahwa variabel yang paling berpengaruh yaitu variabel kualitas produk di 

karenakan nilai uji variabel kualitas produk lebih besar dari variabel kualitas 

pelayanan yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Restauran Menara 
Gading di Mall Lembuswana di Samarinda. 
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