
ABSTRAKSI 

MAHENDRA SUROLELONO. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian 

Ulang Melalui Kepuasan Pelanggan Warung Makan Nasi Uduk Betawi Mpok Ipah Yogyakarta. 

(Dibimbing Oleh DANANG YUDHIANTORO, SE. MSi dan NILMAWATI, SE. MSi) 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui  pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan 

pembelian ulang melalui kepuasan pelanggan warung makan nasi uduk betawi mpok ipah 

Yogyakarta. Kesimpulan ini didapat dari hasil estimasi regresi linier berganda : (1). Estimasi 

regresi linier berganda kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian ulang dengan koefisien determinasi sebesar 0,474 yang artinyan 47,4 % 

keputusan pembelian ulang dapat dijelasakn oleh kualitas pelayanan. (2) Uji regresi linier 

berganda variabel kualitas pelayanan mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian ulang dengan koefisien determinasi 0,666 dengan probabilitas kesalahan 0,000 yang 

berarti di bawah 0,05 , variabel kepuasan secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian ulang.  Uji regresi linier berganda variabel  kepuasan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian ulang dengan koefisien determinasi 

sebesar 0,208  Tingkat signifikan sebesar 0,04 yang berarti di bawah 0,05 variabel kepuasan 

secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian ulang.    
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