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PENGARUH DIMENSI KUALITAS PELAYANAN (SERVICE QUALITY) DAN 
NILAI ESTETIKA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PENGGUNA CO-

WORKING SPACE 

 

Penggunaan ruang kantor multiguna, atau yang lebih dikenal sebagai co-working space, 
sebagai alternatif gedung perkantoran permanen dinilai lebih efisien dari segi biaya. Studi ini 
membahas mengenai pengaruh dimensi kualitas pelayanan (service quality) dan nilai estetika 
terhadap kepuasan pelanggan pengguna co-working space. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
ialah teknik non-probability sampling. Objek penelitian difokuskan kepada masalah yang 
diteliti yaitu pengaruh kualitas pelayanan dan nilai estetika terhadap kepuasan pelanggan co-
working space. Sedangkan subjek penelitian ialah para pelanggan pengguna co-working space 
di Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan quota sampling, dengan total 100 responden 
dengan berbagai latar belakang yang berbeda, baik dalam hal jenis kelamin, usia, pekerjaan, 
pendidikan domisili hingga frekuensi penggunaan co-working space dalam satu bulan. Hasil 

penelitian membuktikan adanya pengaruh dimensi kualitas pelayanan (service quality) dan 
nilai estetika terhadap kepuasan pelanggan pengguna co-working space. Semakin baik kualitas 
pelayanan serta unsur estetika yang ditawarkan perusahaan co-working space kepada 
pelanggannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pelanggan pengguna co-working 
space tersebut.  

 

Kata kunci: Dimensi Kualitas Pelayanan, Kualitas Pelayanan (Service Quality), Nilai 

Estetika, Kepuasan Pelanggan, Co-working Space.  
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ABSTRACT 
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Program Studi Manajemen 
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Maryke Ayu Kinasih/118108014 

 

THE EFFECT OF DIMENSIONS OF SERVICE QUALITY AND ASTHETIC VALUE 
TOWARD CUSTOMER SATISFACTION OF CO-WORKING SPACE USERS 

 

The use of multipurpose office space, or better known as co-working space, as an alternative 
to permanent office buildings is considered to be more cost efficient. This study discusses the 
effect of the dimensions of service quality and aesthetic value on customer satisfaction of co-
working space users. The research method used in this study is descriptive research. The 
sampling technique in this research is using the non-probability sampling. The object of 
research is focused on the effect of service quality and aesthetic value on customer satisfaction 
in co-working space users. Meanwhile, the research subjects are customers using co-working 
space in South Jakarta. This study used quota sampling, with a total of 100 respondents from 
different backgrounds, such as in terms of gender, age, occupation, domicile education and the 
frequency of using co-working space in a month. The results of the study prove that there is an 
significant effect of service quality and aesthetic value dimensions on customer satisfaction of 
co-working space users. The better the service quality and aesthetic values offered by the co-
working space company to its customers, the higher the level of customer satisfaction of co-

working space users. 

 

Kata kunci: Dimensions of Service Quality, Service Quality, Asthetic Value, Customer 
Satisfaction, Co-working Space.  
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Pendahuluan 

Penggunaan ruang kantor multiguna, atau yang lebih dikenal sebagai co-working space, 

sebagai alternatif gedung perkantoran permanen dinilai lebih efisien dari segi biaya dan ruang. 
Co-working space juga dinilai dapat meningkatkan semangat bekerja dan produktifitas (Cohen, 
2011). Persaingan bisnis co-working space lebih dari hanya sekedar persaingan harga, 
melainkan nilai apa yang bisa ditawarkan untuk para pengguna, misalnya bisa membangun 
relasi atau meningkatkan ketrampilan melalui kegiatan yang ada di co-working space (Alun, 
2019). Kepuasan pelanggan menjadi kunci untuk mencari pelanggan baru serta 
mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Selain kualitas pelayanan, nilai lain yang dirasa 
turut mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan ialah unsur estetika yang terlihat dari tata 
ruang dan suasana co-working space.  

Topik ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena sebagai industri baru, keunikan 
bisnis co-working space di Indonesia belum bisa sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat 
umum. Perkembangan co-working space tidak lepas dari kualitas layanan dan nilai estetika 
sebagai faktor yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga berdampak pada 
keberlanjutan sebuah co-working space untuk jangka waktu yang panjang. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan pendahuluan yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa studi ini akan 
membahas mengenai pengaruh dimensi kualitas pelayanan dan nilai estetika memiliki 
pengaruh terhadap kepuasan pelanggan pengguna co-working space. 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan dari dilakukannya 
penelitian ini adalah untuk lebih memahami mengenai pengaruh dimensi kualitas pelayanan 
dan nilai estetika terhadap kepuasan pelanggan co-working space. Beberapa cara yang 
dilakukan untuk mencapai tujuan ini ialah dengan mengambil acuan pustaka dari berbagai 
referensi serta melakukan elakukan survei mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan nilai 
estetika terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

 

Landasan Teori 

Pemasaran Jasa 

Pemasaran merupakan sebuah proses dimana individu ataupun kelompok memperoleh 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas 
mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain (Kotler & Keller, 2009). 
Sedangkan pemasaran jasa ialah sebuah konsep yang didasarkan pada pengakuan atas keunikan 
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semua layanan; ini adalah cabang pemasaran yang secara khusus berlaku untuk industri jasa 
(Morrison, 2010).  

 

Kualitas Pelayanan 

Dalam ilmu manajemen, kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai kemampuan 
penyedia jasa untuk memberikan manfaat untuk kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan juga 

berarti kemampuan penyedia jasa untuk mempertahankan pelanggannya (Kotler & Armstrong, 
2006). Selain itu, kualitas pelayanan dapat juga merupakan penyampaian jasa atau pelayanan 
yang sangat baik yang melebihi ekspektasi pelanggan (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2003). 

 
Dimensi Kualitas Pelayanan 

Menurut Zeithaml et al. (1985), kualitas pelayanan memiliki 5 dimensi yang saling 
mempengaruhi satu sama lain, yaitu: 

Tabel 1 Dimensi Kualitas Pelayanan 
Dimensi 
Kualitas 

Pelayanan 
Pengertian Pengukuran 

Dapat diandalkan 
(Reliability) 

Kemampuan untuk 
memberikan pelayanan 
sesuai yang dijanjikan 
secara akurat 

 Ketepatan waktu memberikan pelayanan; 

 Dapat diandalkan dalam menangani masalah 
dan menjawab pertanyaan pelanggan; 

 Melaksanakan pelayanan dengan benar; 

Responsif 
(responsiveness) 

Kemauan membantu dan 
memberikan pelayanan 
yang tepat dengan cepat. 

 Memberikan perhatian terhadap permintaan, 
keluhan atau pertanyaan pelanggan; 

 Kecepatan dan ketepatan dalam melayani 
pelanggan. 

Keyakinan 
(assurance) 

Pengetahuan, keramahan 
serta kemampuan untuk 
mendapatkan 
kepercayaan pelanggan 

 Memberi informasi kapan pelayanan 
dilaksanakan; 

 Keinginan untuk membantu pelanggan; 

 Kesiapan untuk memenuhi kebutuhan 
permintaan pelanggan. 

Empati 
(emphaty) 

Perhatian yang diberikan 
secara individu kepada 
pelanggan 

 Memberikan perhatian penuh selama 
pelayanan & menunjukkan kepedulian; 

 Mengutamakan kepentingan pelanggan; 

 Memahami kebutuhan pelanggan; 

Bentuk fisik 
(tangibles) 

Penampilan fisik yang 
dinilai dari fasilitas, 
peralatan, karyawan, cara 
berkomunikasi  

 Fasilitas dan Peralatan yang modern; 

 Karyawan memiliki penampilan 
profesional dan rapi; 
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Nilai Estetika 

Estetika merupakan nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat memberikan pengalaman 
visual bagi pelanggan dengan tujuan meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan (Olahut 
& Comiati, 2010). Tampilan estetika dari suatu produk atau jasa dapat memberikan nilai 
tambah bagi pelanggan serta dapat mempengaruhi persepsi konsumen dalam banyak hal 
termasuk kepuasan pelanggan. Dalam pemasaran jasa, misalnya co-working space, nilai 

estetika dapat dilihat dari desain interior, dekorasi serta tata ruang. 

 
Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Keller (2006), keputusan pembelian merupakan proses dimana 
konsumen melewati tahap pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 
keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
keputusan pembelian pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan 
produsen setelah pelanggan menggunakan produk dan jasa dari perusahaan dan mendapati 
bahwa produk atau jasa tersebut memberi nilai tambah  (Tjiptono, 2014).  

 
Kepuasan Pelanggan 

Menurut Richard Oliver dalam Kotler & Keller (2009), kepuasan pelanggan ialah 
respon akhir yang dirasakan oleh pelanggan dalam menilai suatu produk atau layanan yang 
memberikan hasil memuaskan. Dalam industri jasa, kepuasan pelanggan baru sangat 
bergantung pada kinerja pelayanan dalam hubungannya dengan ekpektasi pelanggan. Jika 
pelayanan yang diberikan sesuai atau lebih baik dari ekspektasi pelanggan, maka pelanggan 
akan puas. Sebaliknya, jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai ekspektasi, maka pelanggan 
akan merasa tidak puas dan dapat berdampak tidak menggunakan pelayanan tersebut. 

 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif. Responden yang dipilih 
dalam penelitian ini adalah para pelanggan pengguna co-working space di Jakarta. Jenis data 
dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui hasil penyebaran kuesioner 
secara online yang berisi 28 pernyataan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
quota sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu 
sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi (khususnya yang 
tidak terhingga atau tidak jelas). Kemudian dengan patokan jumlah tersebut peneliti mengambil 
sampel secara sembarang asal memenuhi persyaratan sebagai sampel dari populasi tersebut 
(Amirin, 2009). Jumlah sampel yang ditetapkan oleh penulis untuk penelitian ini adalah 100.  
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Hipotesis Penelitian 

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2017) hipotesis merupakan kesimpulan sementara 
yang harus diuji kebenarannya. Berdasarkan tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil 
penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:  

H1 : Dimensi kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan co-
working space 

H2 : Nilai estetika berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan co-working space 
 

Model Penelitian 

Berdasarkan penjelasan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang 
dijadikan sebagai referensi serta hipotesis yang diajukan pada penelitian ini, maka model 
penelitian ini dapat dijelaskan pada gambar berikut: 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Gambar 1 Model Penelitian 
Sumber: Diolah oleh penulis 

Keterangan: 

1. Dimensi Kualitas Pelayanan (X) pada penelitian ini berlaku sebagai variabel independen; 
2. Nilai Estetika (Y) pada penelitian ini berlaku sebagai variabel independen; 
3. Kepuasan Pelanggan (Z) pada penelitian ini berlaku sebagai variabel dependen. 

 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan analisis data dari 100 responden pengguna co-working space di Jakarta 
pada tahun 2020, pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner dengan 

cara online sehingga diperoleh data mengenai karakteristik responden, sebagai berikut: 

 

 

 
KUALITAS PELAYANAN 

[X] 
Reliability, Responsiveness, 

Assurance, Empathy & Tangibles 
 

 
 

KEPUASAN PELANGGAN 
[Z] 

H1 

H2 
 

NILAI ESTETIKA 
[Y] 
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Tabel 2 Karakteristik Responden Penelitian 

No. 
Karakteristik 

Responden 
Kategori 

Jumlah 
(Orang) 

Prosentase 
(100%) 

1 Jenis Kelamin Laki-laki 50 .50 

Perempuan 50 .50 

Jumlah 100 .00 

2 Usia < 20 tahun 1 .01 

21 – 30 tahun 44 .44 

31 – 40 tahun 47 .47 

> 40 tahun 8 .08 

Jumlah 100 .00 

3 Pendidikan D3 9 .09 

S1 67 .67 

S2 23 .23 

S3 1 .01 

Jumlah 100 .00 

4 Pekerjaan  Karyawan Swasta 42 .42 

Pekerja Lepas 40 .40 

Wirausaha 10 .10 

Mahasiswa 7 .07 

Institusi Asing 1 .01 

Jumlah 100 .00 

5 Domisili Bekasi 9 .09 

Bogor 5 .05 

Depok 8 .08 

Jakarta 72 .72 

Tangerang 6 .06 

Jumlah 100 .00 

6 Frekuensi 
penggunaan co-
working space 

1 kali 11 .11 

2 – 5 kali 52 .52 

6 – 10 kali 20 .20 

Lebih dari 10 kali 7 .07 

Tidak Menentu 10 .10 

Jumlah 100 .00 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa karakteristik responden pelanggan 
pengguna co-working space berdasarkan jenis kelamin memiliki perbandingan yang sama, 
yaitu 50 responden pria dan 50 responden wanita. Hal ini dapat diartikan bahwa penggunaan 
co-working space tidak didominasi oleh satu gender saja, melainkan digemari oleh pelanggan 
pria maupun wanita. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemasar untuk memperluas jangkauan 
pasar sehingga tidak terbatas hanya pada satu gender. 
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Uji Kualitas Data 

Dalam penelitian ini, syarat pengambilan keputusan untuk uji validitas menggunakan 
taraf signifikansi α = 5% dan N = 100 yang menunjukkan nilai rtabel = 0.195, dimana dasar 
pengambilan keputusannya adalah apabila rhitung > rtabel maka instrumen dinyatakan valid. 
Sebaliknya, apabila rhitung < rtabel maka instrumen dinyatakan tidak valid. Hasil uji validitas 
instrumen pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilay rxy dari semua item pernyataan 

variabel kepuasan pelanggan, nilai estetika dan kepuasan pelanggan lebih besar dari rtabel 

(0.195), sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dalam instrumen penelitian 
ini dinyatakan valid dan lolos uji validitas. 

Uji reliabilitas instrumen pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan 
program IBM SPSS Statistics 21.0 for windows dan hasil dari uji reliabilitas dapat diketahui 
bahwa nilai Cronbach’s Alpha untuk variabel Kualitas Pelayanan ialah 0.898, variabel Nilai 
Estetika ialah 0.829 dan Kepuasan Pelanggan 0.860. Dengan demikian nilai Cronbach’s Alpha 
pada masing-masing variabel > 0.6 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen-instrumen 
dalam variabel penelitian ini seluruhnya reliabel. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Dikarenakan penelitian ini menggunakan linier berganda, maka uji asumsi klasik akan 
menggunakan 3 metode, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.  

Hasil uji normalitas pengaruh dimensi kualitas pelayanan dan nilai estetika terhadap 
kepuasan pelanggan pengguna co-working space menunjukkan pola penyebaran titik-titik 
berada di sekitar garis diagonal dan mendekati arah garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa model regresi ini telah memenuhi asumsi normal.  

 

Gambar 2 Hasil Uji Normalitas 

 

Hasil uji heteroskedastisitas pada pengaruh dimensi kualitas pelayanan dan nilai 
estetika terhadap kepuasan pelanggan pengguna co-working space menunjukkan hasil 
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Scatterplot dimana tidak terdapat pola yang teratur, dan titik-titik yang tersebar di atas dan di 
bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas ditunjukkan pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 3 Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi suatu model regresi yang dapat 
dikatakan baik atau tidak dan apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi 
antar variabel bebas. Menurut Ghozali (2016), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
gejala multikolinearitas, jika nilai Tolerance > 0.100 dan nilai VIF < 10.00. Hasil uji 
multikolinearitas pada penelitian ini dapat di lihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
1 (Constant)   

Kualitas Pelayanan .670 1.492 
Nilai Estetika .670 1.492 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

 

Berdasarkan hasil output pada Tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa variabel kualitas 
pelayanan dan nilai estetika memiliki tolerance > 0.100 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. 
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Teknis Analisis Data  

Uji Hipotesis 

Hasil penelitian ini didasarkan pada pengujian hipotesis untuk menguji apakah data dari 
sampel yang diperoleh dari responden yang ada sudah cukup kuat dalam menggambarkan 
populasinya dan apakah ada hubungan yang positif antar variabel. Pengujian hipotesis pada 
penelitian ini dilakukan dengan analisis model regresi berganda, analisis koefisien determinasi 

(R2), uji signifikansi parameter individual (Uji-t) dan Uji F. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis model regresi linier berganda pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
ada tidaknya pengaruh antara variabel independen, dimensi kualitas pelayanan (X) dan 
pengaruh nilai estetika (Y) terhadap variabel kepuasan pelanggan (Z). Pengujian model regresi 
linier berganda ini dilakukan menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistics 21.0 for 
Windows yang menghasilkan nilai konstanta sebesar α = –1.276 dan nilai koefisien kualitas 
pelayanan 0.130 dan koefisien nilai estetika 0.174. . 

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1.276 1.209  -1.055 .294 

Kualitas Pelayanan .130 .019 .547 6.823 .000 
Nilai Estetika .174 .046 .304 3.791 .000 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

  

Berdasarkan Tabel 3 di atas, menghasilkan nilai konstanta sebesar α = –1.276 dan nilai 
koefisien kualitas pelayanan 0.130 dan koefisien nilai estetika 0.174. Sehingga persamaan 
regresi linier berganda ialah: 

Z = – 1.276 + 0.130 X1 + 0.174 X2 + e 

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa Nilai koefisien regresi kualitas 
pelayanan ialah 0.130 dan nilai estetika ialah 0.174 yang keduanya berarah positif, yang 
mengandung arti bahwa jika ada peningkatan kualitas pelayanan sebesar 1 poin, maka 
kepuasan pelanggan co-working space akan meningkat sebesar 0.130 satuan dan jika ada 
peningkatan nilai estetika sebesar 1 poin, maka kepuasan pelanggan co-working space akan 
meningkat sebesar 0.174 satuan, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap. 

 

Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis koefiesien determinasi (R2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinan 
ditentukan dengan mengacu pada nilai R square (R2).  
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Tabel 4 Hasil Analisis Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .763a .582 .574 1.20955 
a. Predictors: (Constant), Nilai Estetika, Kualitas Pelayanan 
b. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

 

Hasil analisis koefisien determinasi (R2) sebesar 0,582 atau 58,2%, yang artinya bahwa 
besarnya pengaruh variabel kualitas pelayanan dan nilai estetika terhadap kepuasan pelanggan 
pengguna co-working space ialah sebesar 58,2% sedangkan 41.8% dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t) 

Uji-t dilakukan dengan membandingkan nilai thitung pada Tabel 4.9 di atas, dengan nilai 
ttabel dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, nilai df adalah 97 sehingga diperoleh ttabel 
sebesar 1,984.  

Tabel 5 Hasil Analisis Uji-t 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1.276 1.209  -1.055 .294 

Kualitas Pelayanan .130 .019 .547 6.823 .000 
Nilai Estetika .174 .046 .304 3.791 .000 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

 

Hasil Variabel kualitas pelayanan (X) dengan koefisien regresi sebesar 0.130 
menunjukkan thitung (6,823) lebih besar dari ttabel (1,984) dan variabel nilai estetika (Y) dengan 
koefisien regresi sebesar 0,174 menunjukkan thitung (3.791) lebih besar dari ttabel (1.984). 
Sehingga dapat disimpulkan kualitas pelayanan dan nilai estetika secara parsial berpengaruh 
terhadap kepuasan pelanggan pengguna co-working space. 

 

Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji-F) 

Uji F dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh kualitas pelayanan dan nilai 
estetika secara simultan terhadap kepuasan pelanggan pengguna co-working space. Uji F 
dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung (67.628) pada Tabel 4.10 di atas, dengan nilai 
Ftabel dengan menggunakan taraf signifikansi 5%.  
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Tabel 6 Hasil Analisis Uji-F 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 197.879 2 98.940 67.628 .000b 

Residual 141.911 97 1.463   
Total 339.790 99    

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 
b. Predictors: (Constant), Nilai Estetika, Kualitas Pelayanan 

 

Hasil analisis Uji F adalah nilai Fhitung (67.628) lebih besar dari nilai Ftabel (3.09). 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan dan nilai estetika secara simultan 
berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pengguna co-working space. 

 

 

Pembahasan 

Hasil penelitian dari pengajuan hipotesis pertama (H1) menunjukkan bawah kualitas 
pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan pengguna co-working space. 
Berdasarkan analisis model regresi menghasilkan koefisien kualitas pelayanan sebesar 0.130 
(positif), nilai tolerance sebesar 0.670 dan VIF sebesar 1.492, koefisien determinasi (R2) 
sebesar 58.2% dengan nilai t = 6.823 dan nilai Fhitung = 67.628, dimana nilai kualitas 
pelayanan thitung (6,823) > ttabel (1,984) dan nilai Fhitung (67.628) lebih besar dari nilai Ftabel 
(3.09), dimana variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. 
Artinya, kualitas pelayanan yang sudah dirasakan oleh pelanggan pengguna co-working space 
dapat meningkatkan kepuasan pelanggan pada co-working space. Hal ini berarti, semakin baik 
kualitas pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan, maka semakin tinggi pula kepuasan 
pelanggan pada co-working space yang mereka gunakan. 

Hasil penelitian dari pengajuan hipotesis kedua (H2) menunjukkan bawah nilai estetika 
berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan pengguna co-working space. Berdasarkan 
analisis model regresi menghasilkan koefisien nilai estetika sebesar 0.174 (positif), nilai 
tolerance sebesar 0.670 dan VIF sebesar 1.492, koefisien determinasi (R2) sebesar 58.2% 
dengan nilai t = 3.791 dan nilai Fhitung (67.628) lebih besar dari nilai Ftabel (3.09), dimana nilai 
estetika thitung (6,823) > ttabel (1,984), artinya variabel nilai estetika berpengaruh positif terhadap 
kepuasan pelanggan. Sehingga dapat disimpulkan, nilai estetika yang dirasakan oleh pelanggan 
pengguna co-working space dapat meningkatkan kepuasan pelanggan co-working space. Hal 
ini berarti, semakin baik nilai estetika yang dirasakan oleh pelanggan, maka semakin tinggi 
pula kepuasan pelanggan pada co-working space yang mereka gunakan. 

 

 

Kesimpulan 

Hasil survey yang dilakukan secara online dalam pengisian kuesioner pada penelitian 
ini menggambarkan adanya tanggapan positif, dimana rata-rata pernyataan yang dipilih adalah 
minimal pada angka 4 (setuju) yang menandakan adanya pengaruh yang positif untuk setiap 
variabel. Sedangkan hasil dari analisis uji kualitas data, yang meliputi uji validitas dan uji 
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reliabilitas, juga menunjukkan bahwa bentuk pernyataan yang disajikan dalam kuesioner 
adalah valid dimana, thitung > ttabel dan reliabel (nilai α > 0.6). Sedangkan hasil dari uji asumsi 
klasik yang mencakup uji normalitas, heterokedastisitas dan multikolinearitas, menujukkan 
adanya distribusi normal, tidak mengalami gejala heterokedastisitas serta tidak terjadi gejala 
multikolinearitas. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kualitas pelayanan 

dan nilai estetika terhadap kepuasan pelanggan co-working space di Jakarta, maka diperoleh 
kesimpulan bahwa dimensi kualitas pelayanan (service quality) berpengaruh positif terhadap 
kepuasan pelanggan pengguna co-working space. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan 
yang sudah ada, maka penyedia jasa co-working space dapat meningkatkan kepuasan 
pelanggan baru maupun mempertahankan pelanggan yang sudah ada. 

Nilai estetika juga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan pengguna co-
working space. Dengan meningkatkan suasana dan desain interior co-working space dapat 
meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan dan nilai 
estetika berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan pengguna co-working space. Hal ini 
berarti, semakin baik kualitas pelayanan dan nilai estetika yang ditawarkan oleh co-working 
space, maka semakin tinggi pula kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan terhadap co-working 
space yang mereka gunakan. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitan, pembahasan dan kesimpulan mengenai pengaruh kualitas 
pelayanan dan nilai estetika terhadap kepuasan pelanggan co-working space, berikut ini ialah 
beberapa saran yang dapat diberikan: 

1. Para penyedia jasa co-working space dapat lebih memperhatikan dan meningkatkan 
kualitas pelayanan dan nilai estetika untuk meningkatkan kepuasan pelanggan 
pengguna co-working space; 

2. Berdasarkan demografi responden, dimana jumlah pelanggan co-working space 
seimbang antara pria dan wanita serta banyaknya pengguna co-working space di Jakarta 
juga berdomisili di luar Jakarta, hal ini dapat dilihat sebagai kesempatan (opportunity) 
untuk target pemasaran yang lebih luas atau bahkan ekspansi untuk membuka cabang 
di daerah luar Jakarta, jika memungkinkan; 

3. Bagi penelitian berikutnya agar dapat lebih mengembangkan lagi penelitian yang sudah 
ada, misalnya dengan memfokuskan objek penelitian pada satu co-working space, 
melibatkan responden yang lebih besar, memperluas ruang lingkup penelitan atau 
dengan menggunakan variabel yang berbeda yang dapat mempengaruhi kepuasan 
pelanggan terhadap sebuah co-working space. 
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