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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. Landasan Teori  

1. Persepsi Harga 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2004:186) dalam Harjati dan 

Venesia (2015), “how a consumer perceives a price (as high, as low, as 

fair) has a strong influence on both purchase intentions and purchase 

satisfaction”, yang berarti persepsi harga adalah pandangan atau persepsi 

mengenai harga bagaimana pelanggan memandang harga tertentu (tinggi, 

rendah, wajar) mempengaruhi pengaruh yang kuat terhadap maksud 

membeli dan kepuasan membeli. Menurut Peter dan Olson (2010:447) 

dalam Harjati dan Venesia (2015) “Price perception concern how price 

information is comprehended by consumers and made meaningful to  

them.”Artinya bahwa bagaimana informasi harga dapat dipahami oleh 

pelanggan dan membuat berarti bagi pelanggan. 

Menurut Malik dan Yaqoob (2012:487) dalam Harjati dan Venesia 

(2015)  persepi harga adalah “the process by which consumers interpret 

price and attribute value to a good or service proses”, yang berarti 

sebuah proses dimana pelanggan menafsirkan nilai harga dan atribut ke 

barang atau pelayanan yang diinginkan. Adapun definisi lain persepsi 

harga menurut Campbell dalam Cockril dan Goode (2010:368) dalam 

Harjati dan Venesia (2015) bahwa persepsi harga merupakan faktor 

psikologis dari berbagai segi yang mempunyai pengaruh yang penting 
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dalam reaksi pelanggan kepada harga. 

Nugraheni dan Ferdinan (2013) dalam Suprapti dan Dewi 2018 

mengemukakan terdapat 4 indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur persepsi harga, diantaranya :  

a. Keterjangkauan harga 

Berupa harga yang ditawarkan merupakan harga yang sesuai dengan 

daya beli konsumen 

b. Kesesuaian harga  

Berkaitan dengan perbandingan harga terhadap kualitas yang 

ditawarkan 

c. Daya saing harga 

Yaitu harga yang diberikan produsen merupakan harga yang bersaing 

dengan produk yang dijual produsen lain pada jenis produk yang 

sama 

d. Harga yang ditawarkan sesuai dengan manfaat yang dapat diperoleh 

konsumen dari produk yang dibelinya 

2. Nilai Pelanggan  

Lovelock dan Wright (2007) dalam Priansa (2017) menyatakan 

bahwa value adalah suatu nilai yang diperoleh dari benda atau jasa 

tergantung dari keperluan seseorang pada suatu waktu tertentu. Sedangkan 

Schiffman dan Kanuk (2010) dalam Priansa (2017) menyatakan bahwa 

customer value sebagai rasio antara manfaat yang didapat oleh konsumen 

baik secara ekonomi, fungsional maupun psikologis terhadap sumber-

Pengaruh Persepsi Harga..., Evan Zikri Mulyani, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



 
 

11 
 

sumber (uang, waktu, tenaga, maupun psikologis) yang digunakan untuk 

memperoleh berbagai manfaat tersebut. 

Sweeney dan Soutar (2001) dalam Priansa (2017)  menyatakan 

bahwa dimensi nilai terdiri atas empat aspek utama, yaitu : 

a. Emotional Value 

Berkaitan dengan utilitas yang berasal dari perasaan atau 

emosional positif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi produk. 

b. Social Value 

Berkaitan dengan utilitas yang didapatkan dari kemampuan 

produk untuk meningkatkan konsep diri-sosial konsumen. 

c. Price/Value for Money  

Berkaitan dengan utilitas yang diperoleh dari persepsi terhadap 

kualitas dan kinerja yang diharapkan atas produk. 

3. Fasilitas 

Menurut Tjiptono (2007) dalam Harfika dan Abdullah (2017) 

“fasilitas adalah sumber daya fisik yang harus ada sebelum suatu jasa 

ditawarkan kepada konsumen”. Selanjutnya menurut Kotler dan Keller 

(2007) dalam Harfika dan Abdullah (2017) mendefinisikan fasilitas yaitu 

segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan disediakan oleh pihak 

penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen. Sedangkan 

menurut Tjiptono (2014:159) dalam Susanti dan Dewi (2017) desain tata 

letak fasilitas jasa erat kaitannya dengan pembentukan persepsi pelanggan. 

Pada sejumlah tipe jasa, persepsi yang terbentuk dari interaksi antara 
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pelanggan dengan fasilitas jasa berpengaruh terhadap kualitas jasa tersebut 

dimata pelanggan. Fasilitas merupakan sarana baik berupa barang maupun 

jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan guna mewujudkan 

kepuasan pelanggannya. Suasana dan desain fasilitas yang menarik akan 

menimbulkan kepuasan bagi pelanggan dan dapat mempengaruhi 

pelanggan untuk melakukan pembelian ulang produk barang maupun jasa.  

Artinya salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah 

adanya fasilitas yang lengkap dan memadai di perusahaan. 

Menurut  Mudie dan Cottam (1993) dalam Tjiptono (2007) ada 

indikator yang perlu dipertimbangkan secara cermat dalam menentukan 

fasilitas jasa, yaitu :  

a. Perencanaan ruangan 

Faktor ini mencakup perencanaan interior dan arsitektur, seperti 

penempatan perabotan dan perlengkapannya dalam ruangan, desain 

aliran sirkulasi dan lain-lain 

b. Perlengkapan atau perabotan 

perlengkapan atau perabotan memiliki beberapa fungsi. Diantaranya 

sebagai sarana pelindung barang-barang berharga berukuran kecil, 

sebagai barang pajangan, sebagai tanda penyambutan bagi para 

pelanggan, dan sebagai sesuatu yang menunjukan status pemilik atau 

penggunanya 
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c. Tata cahaya 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain tata cahaya 

adalah cahaya di siang hari (daylighting), warna, jenis dan sifat 

aktivitas yang dilakukan didalam ruangan, persepsi penyedia jasa akan 

tugasnya, tingkat ketajaman penglihatan dan suasana yang diinginkan 

(tenang, damai, segar, riang, gembira dan lain-lain)  

d. Warna 

menyatakan bahwa warna memiliki bahasanya sendiri, dimana warna 

dapat menstimulasi perasaan dan emosi spesifik 

e. Pesan-pesan yang disampaikan secara grafis. 

Aspek penting yang saling terkait dalam faktor ini adalah penampilan 

visual, penempatan, pemilihan bentuk fisik, pemilihan warna, 

pencahayaan dan pemilihan bentuk perwajahan lambang atau tanda 

yang dipergunakan untuk maksud tertentu (misalnya penunjuk arah 

atau tempat, keterangan atau informasi dan sebagainya) 

4. Kepuasan pelanggan 

Kunci sukses untuk memenangkan persaingan terletak pada 

kemampuannya memberikan total customer value yang dapat memuaskan 

pelanggan melalui penyampaian produk dan pelayanan yang berkualitas 

dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu barang 

dan jasa dengan harapan-harapannya. Menurut Kotler dan Keller (2009) 

menyatakan bahwa kepuasan (satisfaction) adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang 
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dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspetasi mereka. Menurut 

Zeithaml dan Bitner (2008) dalam Priansa (2017:197) menyatakan bahwa 

kepuasan atau ketidakpuasan konsumen merupakan. Solomon (2011) 

dalam priansa (2017:197) menjelaskan bahwa kepuasan konsumen adalah 

suatu perasaan keseluruhan konsumen mengenai produk atau jasa yang 

telah dibeli oleh konsumen. 

Menurut Dutka (1994) dalam Subroto (2013) definisi atribut-atribut 

pembentukan satisfaction secara universal memuat tentang bagaimana 

pelanggan menilai suatu produk atau layanan. Bila ditinjau dari sudut 

pandang pelanggan, atribut-atribut dari satisfaction tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Atributes relate to the product 

b. Atributes related to service  

c. Atributes related to purchase 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 
Variabel yang 

Digunakan 
Hasil 

1. Harjati, Lily, and Yurike 

Venesia. 2015. “Pengaruh 

Kualitas Layanan Dan 

Persepsi Harga Terhadap 

Kepuasan Pelanggan Pada 

Maskapai Penerbangan Tiger 

Air Mandala.” E-Journal 

WIDYA Ekonomika, ISSN: 

2338-7807 1 (1):64–74. 

 

1. Kualitas 

Layanan 

2. Persepsi Harga 

3. Kepuasan 

Pelanggan 

1. tidak ada 

pengaruh 

signifikan 

dari kualitas 

layanan dan 

persepsi 

harga 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

2. ada 

pengaruh 

yang 

signifikan 

dari kualitas 

layanan dan 

persepsi 

harga 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

 

3. secara 

bersama-

sama 

kualitas 

layanan dan 

persepsi 

harga 

mempunyai 

pengaruh 

yang 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

pada Tiger 

Air 

Mandala. 
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2.  Khasanah, Imroatul. 2015. 

“Analisis Pengaruh Nilai 

Pelanggan , Experiential 

Terhadap Kepuasan 

Pelanggan        ( Studi Kasus 

Hotel Pondok Tingal 

Magelang )” 12:11–27. 

 

1. Nilai Pelanggan 

2. Experiental 

Marketing 

3. Rasa 

Kepercayaan 

4. Kepuasan 

Pelanggan 

1. Nilai 

pelanggan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

penilaian 

konsumen 

dalam 

merasakan 

kepuasan 

pelanggan. 

2. Experiental 

marketing 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

penilaian 

konsumen 

dalam 

kepuasan 

pelanggan. 

3. Rasa 

kepercayaan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

penialaian 

konsumen 

dalam 

kepuasan 

pelanggan. 

3. Susanti, Desi, and Dewi Urip 

Wahyuni. 2017. “Pengaruh 

Faktor Kepercayaan, Kualitas 

Layanan, Dan Fasilitas 

Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Kereta Api.” 

Jurnal Ilmu Dan Riset 

Manajemen 6 No. 5:1–19. 

 

1. Kepercayaan 

2. Kualitas 

Layanan 

3. Fasilitas 

4. Kepuasan 

Pelanggan 

1. Kepercayaa

n 

mempunyai 

pengaruh 

signifikan 

dan positif 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

jasa 

transportasi 

kereta api 
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kelas 

ekonomi 

2. Kualitas 

layanan 

memliki  

pengaruh 

signifikan 

dan positif 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

jasa 

transportasi 

kereta api 

kelas 

ekonomi 

3. Fasilitas  

pengaruh 

mempunyai  

signifikan 

dan positif 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

jasa 

transportasi 

kereta api 

kelas 

ekonomi 

 4 Mardikawati, Woro, and Naili 

Farida. 2013. “Loyalitas 

Pelanggan , Melalui 

Kepuasan Pelanggan Pada 

Bus Efisiensi ( Studi PO 

Efisiensi Jurusan Yogyakarta-

Cilacap ).” Jurnal 

Administrasi Bisnis 2 (1):64–

75. 

 

1. Nilai Pelanggan 

2. Kualitas 

Layanan 

3. Loyalitas 

Pelanggan 

4. Kepuasan 

Pelanggan 

1. Nilai 

pelanggan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

2. Kualitas 

layanan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

3. Kepuasan 

pelanggan 
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berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan 

4. Nilai 

pelanggan 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan 

melaluiI 

kepuasan 

pelanggan 

5. Kualitas 

layanan 

berpengaruh 

secara 

positif 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan 

melalui 

kepuasan 

pelanggan 

5. Firatmadi, Agung, and 

Universitas Jayabaya. 2017. 

“Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Dan Persepsi 

Harga Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Serta Dampaknya 

Terhadap Loyalitas 

Pelanggan (Studi Kasus PT. 

Pelita Air Service) Journal of 

Bussiness.” JOURNAL OF 

BUSINESS STUDIES Des 

8022 (22):2443–3837. 

https://doi.org/10.1016/S0959

-8049(00)00191-X. 

 

1. Kualitas 

Layanan 

2. Persepsi Harga 

3. Kepuasan 

Pelanggan 

1. Terdapat 

pengaruh 

antara 

Kualitas 

Layanan 

Terhadap 

kepuasan 

Pelanggan 

PT Pelita 

Air Service 

2. Tidak Ada 

Pengaruh 

Antara 

Persepsi 

Harga 

Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan 

PT Pelita 
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Air Finance 

3. Terdapat 

Pengaruh 

antara 

Kualitas 

Layanan 

dan Persepsi 

Harga 

Secara 

Bersama-

sama 

Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan 

PT Pelita 

Air Finance 

4. Tidak 

Terdapat 

Pengaruh 

antara 

Kepuasan 

Pelanggan 

terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan 

PT Pelita 

Air Finance 

6. Dewi Aprelia Sundari Putu, 

Ni Wayan Sri Suprapti. 

“membangun loyalitas 

pelanggan melalui kepuasan 

yang dipengaruhi oleh 

kualitas produk, persepsi 

harga dan citra merek (Studi 

Pada Produk Smarthphone 

Merek Oppo) . Jurnal 

Manajemen, Strategi Bisnis 

dan Kewirausahaan Vol.12, 

No 2, Agustus 2018 

1. Loyalitas 

Pelanggan 

2. Kepuasan 

3. Kualitas Produk 

4. Persepsi Harga 

5. Citra Merek 

1. Kualitas 

produk 

berpengaru

h positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

2. Persepsi 

harga 

berpengaru

h secara 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 
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3. Citra 

merek 

memiliki 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

4. Kepuasan 

pelanggan 

berpengaru

h positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan 

7. Yanuarista, Tiara, Handoyo 

Djoko, and Widiartanto. n.d. 

“PENGARUH CITRA 

MEREK, KUALITAS 

PRODUK, DAN NILAI 

PELANGGAN TERHADAP 

KEPUASAN PELANGGAN 

DALAM MENGGUNAKAN 

PRODUK TUPPERWARE 

(Studi Pada Konsumen PT. 

Tiara Kinarya Sakti, Kudus).” 

 

1. Citra merek 

2. Kualitas Produk 

3. Nilai Pelanggan 

4. Kepuasan 

Pelanggan 

1. Variabel 

citra merek 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

produk 

Tupperware 

2. Variabel 

kualitas 

produk 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

produk 

Tupperware 

3. Variabel 

nilai 

pelanggan 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

produk 
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Tupperware 

4. Citra merek, 

kualitas 

produk, dan 

nilai 

pelanggan 

secara 

bersama-

sama 

(simultan) 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

produk 

Tupperware 

8. Mohammed Ismail El-Adly, 

Riyad Eid “Studi Empiris 

tentang Hubungan antara 

Lingkungan Belanja, Nilai 

Persepsi Pelanggan, 

Kepuasan, dan Kesetiaan di 

UAE Mall Konteks 

 

1. Lingkungan 

Belanja 

2. Nilai Persepsi 

Pelanggan 

3. Persepsi 

Pelanggan 

4. Kepuasan  

5. Kesetiaan 

1. lingkungan 

mall adalah 

anteseden 

MALLVAL 

dan 

kepuasan 

pelanggan 

2. MALLVAL 

memiliki 

efek positif 

yang 

signifikan 

pada 

kepuasan 

pelanggan 

dan loyalitas 

pelanggan 

3. MALLVAL 

dan 

kepuasan 

pelanggan 

sepenuhnya 

dan secara 

positif 

memediasi 

hubungan 

antara 

lingkungan 

mall dan 
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kesetiaan 

pelanggan 

4. MALLVAL 

secara 

parsial dan 

positif 

memediasi 

hubungan 

antara 

lingkungan 

mall dan 

kepuasan 

pelanggan 

5. Kepuasan 

pelanggan 

secara 

parsial dan 

positif 

memediasi 

hubungan 

antara 

9. Krisdayanto, Iqbal, and Andi 

Tri Haryono. n.d. “Analisis 

Pengaruh Harga, Kualitas 

Pelayanan, Fasilitas, Dan 

Lokasi Terhadap Kepuasan 

Konsumen Di i Cafe Lina 

Putra Net Bandungan.” 

 

1. Harga 

2. Kualitas 

pelayanan 

3. Fasilitas 

4. Lokasi 

5. Kepuasan 

konsumen 

1. Harga / tarif 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

Kepuasan 

Konsumen 

pada I Cafe 

Lina Putra 

Net 

Bandungan. 

2. Kualitas 

Pelayanan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kualitas 

Kepuasan 

Konsumen 

pada I Cafe 

Lina Putra 

Net 

Bandungan. 

Pengaruh Persepsi Harga..., Evan Zikri Mulyani, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



 
 

23 
 

3. Fasilitas 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

pada I Cafe 

Lina Putra 

Net 

Bandungan. 

4. Lokasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

pada I Cafe 

Lina Putra 

Net 

Bandungan. 

10

. 

Harfika Jarliyah, Nadia 

Abdullah. “pengaruh kualitas 

layanan dan fasilitas terhadap 

kepuasan pasien pada rumah 

sakit umum kabupaten Aceh 

Barat Daya 

1. Kualitas 

pelayanan  

2. Fasilitas 

3. Kepuasan 

pelanggan 

1.  Kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

terhadap 

kepuasan 

pasien pada 

Rumah Sakit 

Umum 

Teuku 

Peukan 

Kabupaten 

Aceh Barat 

Daya 

2. Fasilitas 

berpengaruh 

terhadap 

kepuasan 

pasien pada 

Rumah Sakit 

Umum 

Teuku 

Peukan 

Kabupaten 

Aceh Barat 
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Daya 

3.  Kualitas 

pelayanan 

dan Fasilitas 

Berpengaruh 

terhadap 

kepuasan 

pasien pada 

Rumah Sakit 

Umum 

Teuku 

Peukan 

Kabupaten 

Aceh Barat 

Daya  

 

C. Kerangka Pemikiran 

1. Hubungan antara variabel Persepsi Harga (X1) dengan variabel Kepuasan 

Pelanggan (Y) 

Menurut Kanuk, Schiffman (2004:186), “how a consumer perceives 

a price (as high, as low, as fair) has a strong influence on both purchase 

intentions andpurchase satisfaction”, yang berarti persepsi harga adalah 

pandangan atau persepsi mengenai harga bagaimana pelanggan 

memandang harga tertentu (tinggi, rendah, wajar) mempengaruhi pengaruh 

yang kuat terhadap maksud membeli dan kepuasan membeli. dapat 

dipahami bahwa persepsi harga merupakan kecenderungan konsuen untuk 

menggunakan harga dalam memberi penilaian tentang kesesuaian manfaat 

produk.  

Maka penilaian terhadap harga pada suatu manfaat produk dikatakan 

mahal, murah atau sedang dari masing-masing individu tidaklah sama, 

karena tergantung dari persepsi individu yang dilatarbelakangi oleh 
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lingkungan dan kondisi individu itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Harjati dan Yurike (2015), Agung Firatmadi (2017), Suprapti 

dan Dewi (2018) menyatakan bahwa persepsi harga berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Hubungan antara variabel Nilai Pelanggan (X2) dengan variabel Kepuasan 

Pelanggan (Y) 

Lovelock dan Wright (2007) dalam Priansa (2017) menyatakan 

bahwa value adalah suatu nilai yang diperoleh dari benda atau jasa 

tergantung dari keperluan seseorang pada suatu waktu tertentu. Sedangkan 

Schiffman dan Kanuk (2010) menyatakan bahwa customer value sebagai 

rasio antara manfaat yang didapat oleh konsumen baik secara ekonomi, 

fungsional maupun psikologis terhadap sumber-sumber (uang, waktu, 

tenaga, maupun psikologis) yang digunakan untuk memperoleh berbagai 

manfaat tersebut. Maka suatu manfaat dari produk maupun jasa dapat 

dinilai oleh seseorang dengan cara membandingkan manfaat yang 

diperoleh setelah menggunakan produk atau jasa tersebut yang nantinya 

akan menimbulkan rasa puas setelah menggunakan produk atau jasa 

tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Khasanah (2015), 

Atstsaqifi dkk (2014), Chrestina dkk (2017), Eid dan El-Adly (2015) 

menyatakan bahwa nilai pelanggan mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 
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3. Hubungan antara variabel Fasilitas (X3) dengan Kepuasan Pelanggan (Y) 

Menurut Tjiptono (2007) dalam Harfika dan Abdullah (2017) 

“fasilitas adalah sumber daya fisik yang harus ada sebelum suatu jasa 

ditawarkan kepada konsumen”. Selanjutnya menurut Kotler dan Keller 

(2007) dalam Harfika dan Abdullah (2017) mendefinisikan fasilitas yaitu 

segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan disediakan oleh pihak 

penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen. Fasilitas yang 

lengkap dan suasana yang menyenangkan akan mempengaruhi pelanggan 

dalam melakukan pembelian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Susanti dan Dewi (2017), Srijani dan Hidayat (2017),  Abdullah Harfika 

(2017) menyatakan bahwa Fasilitas mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap kepuasan pelanggan 
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Kerangka pemikiran :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Kerangka Pemikiran 

Ket :  

 : Secara simultan 

 : Secara parsial 
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D. Hipotesis 

Atas pertimbangan masalah, maka hipotesis penelitian ini adalah : 

H1 : Terdapat pengaruh positif signifikan variabel persepsi harga 

terhadap kepuasan pelanggan Bus Efisiensi di Purwokerto 

H2  : Terdapat pengaruh positif signifikan variabel nilai pelanggan 

terhadap kepuasan pelanggan Bus Efisiensi di Purwokerto   

H3  : Terdapat pengaruh positif signifikan variabel fasilitas terhadap 

kepuasan pelanggan Bus Efisiensi di Purwokerto 

H4  : persepsi harga, nilai pelanggan dan fasilitas secara simultan  

berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan Bus 

Efisiensi di Purwokerto. 
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