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Abstrak 
 

Banyaknya pertumbuhan ritel di Jakarta, hal ini menyebabkan semakin 
tingginya tingkat persaingan di dunia bisnis. Salah satu jenis toko ritel adalah 
adalah kafe. Pada era sekarang ini kafe menjadi salah satu tren bagi masyarakat 
dan juga kaum muda. Kafe yang semakin berkembang dan juga memiliki suatu 
perbedaan dari kafe lainnya akan menjadi pilihan bagi konsumen untuk memilih 
kafe yang akan menjadi favorit mereka.  

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari kualitas 
produk, harga, lokasi, dan suasana toko, melalui kepuasan konsumen dan 
implikasinya terhadap loyalitas. Penelitian ini dikategorikan sebagai metode 
analisis deskriptif dengan mengambil sampel dan kuesioner sebagai alat utama. 
Sampel penelitian ini adalah konsumen kafe Nanny's Pavillon (Mall Kota 
Kasablanka) yang sudah berkunjung sebanyak dua kali. Responden dipilih dengan 
menggunakan teknik non-probability sampling dan purposive sampling.  

Hasil analisis menggunakan Structural Equation Model (SEM) dan 
hasilnya daapat diringkas sebagai berikut: 1. Kualitas produk tidak berpengaruh 
terhadap kepuasan konsumen. 2. Harga berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan. 3. Lokasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan. 4. Suasana toko berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan konsumen. 5. Kepuasan konsumen berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap loyalitas. 

Kata Kunci : suasana toko, kepuasan pelanggan, loyalitas
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Abstract 
 

 The passage of the growth of retail business in Jakarta, leading to higher 
levels of competition in the world of business. One type of retail store is a cafe. In 
today's era cafe became one of the trends for public and young people. Cafe 
which is growing and also has a distinction from the other cafe will be an option 
for consumers to choose a cafe that will become their favorite.  

 The focus of this research was to determine the effect of the product 
quality, price, location, and store atmosphere through customer satisfaction and 
its implications for loyalty. This research is classified as descriptive analysis 
method to take samples and questionnaires as the main tool. The research sample 
is consumer cafe in Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka) who have visited 
twice. Respondents were selected using non probability sampling techniques and 
sampling purposive. 

  The results of the analysis using Structural Equation Model (SEM) and 
the results can be summarized as follows: 1. Product quality does not affect the 
customer satisfaction. 2. Price affect positively and significantly on customer 
satisfaction. 3. Location affect positively and significantly on the customer 
satisfaction. 4. Store atmosphere affect positively and significantlyon the customer 
satisfaction. 5. Customer satisfaction affect positively and significantly on the 
customer satisfaction. 

Keyword: store atmosphere, customer satisfaction, loyalty
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Penjualan ritel di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat 

menurut data dari Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo), pertumbuhan 

bisnis ritel di Indonesia antara 10%–15% per tahun. Penjualan ritel pada tahun 

2009 masih sebesar Rp49 triliun, dan melesat hingga mencapai Rp120 triliun pada 

tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2014, pertumbuhan ritel diperkirakan masih 

sama, yaitu 10%–15%, atau mencapai Rp138 triliun (www.marketing.co.id). 

Kondisi persaingan di dunia bisnis menuntut setiap pengusaha untuk mampu 

bersaing dan bertahan melawan pesaing. Banat & Wandebori (2012) menjelaskan 

bahwa store atmosphere adalah suasana yang dibentuk oleh pengelola cafe 

dengan menggunakan lima panca indera untuk terciptanya rangsangan konsumen. 

Hal ini dilakukan agar menarik minat beli dan emosional konsumen sehingga 

terciptanya pembelian. Pada pasar yang semakin dinamis, mengharuskan para 

pelaku bisnis untuk secara terus menerus berimprovisasi dan berinovasi dalam 

mempertahankan pelanggannya. 

 Dalam periode enam tahun terakhir, dari tahun 2010–2014, jumlah gerai 

ritel modern di Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 17,57% per tahun. 

Pada tahun 2010, jumlah usaha ritel di Indonesia masih sebanyak 10.365 gerai, 
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kemudian pada tahun 2011 mencapai 18.152 gerai tersebar di hampir seluruh kota 

di Indonesia (www.marketing.co.id). Salah satu cara untuk memenangkan 

persaingan adalah dengan cara membuat sesuatu yang berbeda. Store atmophere 

bisa menjadi alternatif untuk membedakan cafe yang satu dengan yang lainnya. 

Perbedaan diperlukan karena dari setiap bisnis pasti didapati produk yang serupa 

dengan harga yang tipis atau bahkan serupa. Store atmosphere bisa menjadi alasan 

bagi calon pembeli dalam memilih dimana ia akan berkunjung dan membeli. 

Dalam keputusan pembelian, konsumen tidak hanya memberi respon terhadap 

barang dan jasa yang ditawarkan, tetapi juga memberikan respon terhadap 

lingkungan pembelian yang menyenangkan bagi konsumen. Hal ini membuat cafe 

bukan hanya tempat untuk makan dan minum saja, tetapi  menjadi tempat untuk 

berkumpul, dan berbincang-bincang dengan orang terdekat.  

 Menurut Kotler & Keller (2012) identitas sebuah toko dapat 

dikomunikasian dengan konsumen melalui dekorasi, toko atau secara lebih luas 

dari atmosphere. Pengaruh store atmosphere sangat diperlukan dan ketika 

membuat konsumen tertarik adalah salah satu tujuan awal perusahaan dan 

selanjutnya akan mendorong hasrat konsumen untuk membeli bahkan loyal 

terhadap cafe tersebut. Store atmosphere yang ditawarkan bagi konsumen jika 

berdampak positif akan memberikan peluang yang besar terhadap tempat tersebut 

untuk terus dikunjungi. Pada zaman sekarang ini, gaya hidup anak muda semakin 

konsumtif dan sangat peka terhadap inovasi dan hal ini membuat bisnis cafe 

menjadi pasar yang potensial. 
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Pelanggan yang loyal merupakan salah satu kunci sukses dalam 

mempertahankan usaha. Mempertahankan pelanggan yang loyal terhadap suatu 

produk harus mendapatkan prioritas yang utama daripada mendapatkan pelanggan 

yang baru. Hal ini disebabkan bahwa mendapatkan pelanggan yang baru 

merupakan hal yang tidak mudah karena memerlukan banyak biaya, maka sangat 

rugi jika melepaskan pelanggan yang loyal begitu saja. Lingkungan dalam cafe 

memiliki peran yang sangat penting untuk menarik konsumen. Lingkungan cafe 

dengan fasilitas fisiknya beserta dengan suasana dalam cafe, penetapan harga, 

promosi, dan produk yang ditawarkan pada suatu cafe memberikan stimuli yang 

diterima oleh konsumen tersebut sehingga menimbulkan persepi terhadap 

keseluruhan cafe tersebut yang disebut citra toko (Bloomer, 2012). Lokasi yang 

strategis adalah lokasi yang dekat dengan konsumen dan supplier agar pengiriman 

barang untuk bahan baku dapat dikirim dengan cepat pada saat yang dibutuhkan 

dan konsumenpun akan dimudahkan dengan lokasi yang strategis dengan 

lingkungan tempat tinggalnya (Yoo, Park, & Mclnnis, 1998). Harga sangat 

penting jika bermanfaat bagi penjual dan juga pembeli. Bagi penjual, dengan 

modal yang ia keluarkan dan kualitas yang diberikan kepada konsumen maka 

konsumen akan merasa terpuaskan dengan biaya yang dikeluarkan dan juga 

manfaat yang terdapat didalam suatu produk tersebut, hal ini sebanding dengan 

nilai yang diterima oleh penjual dan juga pembeli. Cafe Nanny's Pavillon (Mall 

Kota Kasablanka) biasanya memberikan harga promo pada menu baru, student 

card (harga pelajar biasanya diberikan diskon agar lebih murah), dan cara lainnya 

Peningkatan Consumer,..., Cut Shafira Rizkya, Ma.-IBS, 2016



4 
 

 Indonesia Banking School 
 

 

untuk melakukan penjualan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan 

pesaing lainnya.  

 Product quality sebanding dengan customer satisfaction yang dapat 

memberikan dorongan khusus bagi para pelanggan untuk menjalin suatu ikatan 

yang saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan perusahaan. Kualitas 

produk yang ditawarkan pada sebuah perusahaan kepada konsumen harus 

menarik, enak, dan juga ditawarkan dengan suhu yang sesuai, dari kesempurnaan 

produk yang ditawarkan maka konsumen secara tidak langsung akan terpuaskan 

dengan menu yang disajikan oleh Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka). 

Dengan adanya ikatan emosional semacam ini maka perusahaan dapat mengetahui 

apa yang dibutuhkan oleh pelanggan secara spesifik, dimana perusahaan dapat 

memaksimalkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimalkan 

atau meniadakan pengalaman dari pelanggan yang mungkin kurang 

menyenangkan. Kualitas Produk sangat identik dengan Kepuasan Konsumen. 

Oleh sebab itu produsen dalam pelaksanaan kualitas produknya selalu diiringi 

dengan kepuasan konsumen agar memunculkan loyalitas terhadap produk yang 

baik dari sisi konsumen dan juga perusahaan. Cafe Nanny's Pavillon adalah Cafe 

yang memiliki tema yang berbeda disetiap cabangnya, salah satunya adalah Cafe 

Nanny's Pavillon yang berada di Mall Kota Kasablanka yaitu dengan tema 

playroom. Sekarang ini cafe bertema dan unik sering sekali ditemui seperti 

hospitaly cafe (kafe yang bertemakan rumah sakit, yang membuat konsumen 

merasa seperti di rumah sakit. Karena setiap makanan dan juga minuman yang 
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disajikan memakai alat-alat yang berada di rumah sakit), blackhouse cafe (kafe 

yang memiliki tema yang berbeda di setiap lantainya), Bong Kopitown (kafe yang 

membuat konsumen akan merasakan menjadi seorang narapida, dan dilayani 

dengan pelayan yang berkostum narapidana atau polisi). Dari sekian banyak cafe 

unik yang berada di Jakarta, Cafe Nanny's Pavillon memiliki keunikan dan 

perbedaan sendiri yaitu adanya perbedaan tema ruangan pada setiap cabang nya.  

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, dan pentingnya retail 

mix terhadap citra toko, yaitu: product quality, price, location dan store 

atmosphere pada customer satisfaction terhadap cafe tersebut dan pada akhirnya 

konsumen tidak akan berpaling ketoko lain atau dikatakan loyal terhadap cafe. 

Peneliti tertarik meneliti lebih lanjut tentang cafe yang memiliki berbagai tema 

dengan atmosphere yang berbeda dalam satu cafe dalam hal ini cafe yang diteliti 

adalah "Cafe Nanny's Pavillon, Mall Kota Kasablanka". Maka dari itu penulis 

mengambil judul "Peningkatan Consumer Loyalty dengan Product Quality, 

Price, Location, dan Store Atmosphere, Melalui Customer Satisfaction" 

1.2 Ruang Lingkup Permasalahan 

 Berdasarkan permasalahan diatas, maka fokus penelitian ini ditujukan 

dengan memberikan batasan, yaitu:  

1. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian dari Haghighi (2012) yang 

meniliti evaluasi dari beberapa faktor yang akan mempengaruhi loyalitas 

pelanggan pada industri restoran. Dalam penelitian Haghighi (2012) yang 
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dilakukan di industri restoran di Tehran (Iran) mengatakan adanya 

pengaruh positif positif antara food quality, service quality, restaurant 

environment, location dan price terhadap kepuasan, dan food quality 

adalah faktor yang paling penting.  

2. Konsumen yang loyal muncul karena adanya kepuasan yang dirasakan 

oleh konsumen (Haghighi, 2012). Kepuasan merupakan faktor yang sangat 

penting bagi kesuksesan strategi pemasaran (Oliver, 1999) kepuasan 

dipengaruhi oleh product quality, price, location, dan store atmosphere. 

Semakin bagus atau tingginya product quality maka akan mendorong 

satisfaction (Hyun, 2010). Price adalah kunci dari sebuah pengaruh dari 

customer satisfaction, price yang sesuai oleh konsumen akan mendorong 

satisfaction (Hyun, 2010). Location yang strategis dari sebuah cafe adalah 

atribut yang sangat penting dalam mempengaruhi satisfaction (Soriano, 

2002). Store atmosphere mendorong satisfaction dari konsumen (Hyun, 

2010). Dalam hal ini peneliti tidak menggunakan variabel trust dan service 

quality karena berhubung dengan waktu. Alasan lainnya adalah karena 

trust tidak significant dengan loyalty. Mengenai service quality, variabel 

tersebut memiliki dimensi yang banyak sehingga untuk membahas satu 

persatu dimensi membutuhkan waktu yang lama. 

3. Objek penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan berusia 17 tahun 

sampai dengan 56 tahun yang pernah mengunjungi cafe Nanny's Pavillon 

(Mall Kota Kasablanka) lebih dari dua kali karena jika konsumen yang 
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baru datang sekali saja belum bisa dikatakan loyal karena tidak ada 

komitmen untuk datang kembali ke cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota 

Kasablaanka) dan memiliki pengeluaran perbulan sekitar Rp1 juta- Rp10 

juta. Alasan peneliti memilih Cafe Nanny's Pavillon karena Cafe Nanny's 

pavillon mempunyai store atmosphere yang unik dibandingkan dengan 

cafe bertema lainnya yang ada di Jakarta. Selain itu Cafe Nanny's Pavillon 

memiliki konsep yang berbeda disetiap tempatnya. Mengapa Mall Kota 

Kasablanka karena Mall kota kasablanka adalah mall yang baru di Jakarta 

tetapi antusiasme konsumen sangat besar untuk berkunjung ke store 

tersebut. Hal tersebut diperjelas oleh store manager yang berada di Cafe 

Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka) Bapak Adi, bahwa pengunjung 

pada tahun 2015 pada hari biasa mencapai 50.000-70.000 pengunjung 

sedangkan pada hari libur 80.000-110.000 pengunjung. Disamping itu, 

beliau mengklarifikasikan bahwa outlet Nanny's Pavillon (Mall Kota 

Kasablanka) memiliki pelanggan terbanyak dan yang paling kritis 

dibandingkan dengan outlet-outlet lainnya serta menyumbang sekitar 45% 

dari penjualan Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka) secara 

keseluruhan.  

1.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang bahwa 

product quality, price, location, dan store atmosphere yang baik akan mendorong 

kepuasan dan kepercayaan konsumen serta berdampak terhadap loyalty yang akan 
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menimbulkan konsumen tidak akan berpaling ke cafe lain. Maka dari itu rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah product quality mempunyai pengaruh positif terhadap customer 

satisfaction pada konsumen Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota 

Kasablanka). 

2. Apakah price mempunyai pengaruh positif terhadap customer satisfaction 

pada konsumen Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka). 

3. Apakah location  memiliki pengaruh positif terhadap customer satisfaction 

pada konsumen Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka). 

4. Apakah store atmosphere memiliki pengaruh positif terhadap customer 

satisfaction pada konsumen Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota 

Kasablanka). 

5. Apakah customer satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap loyalty 

pada konsumen Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka). 

1.4 Pembatasan Masalah 

 Pada penelitian ini berfokus pada hasil yang ingin dicapai maka peneliti ini 

memberikan batasan masalah pada penelitian ini yang hanya membahas tentang 

variabel product quality, price, location, store atmosphere, customer satisfaction 

dan loyalty. Konteks pelanggan dalam penelitian ini adalah konsumen yang telah 

berkunjung sebanyak dua kali ke Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka). 
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1.5 Tujuan Penelitian 

 Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan 

informasi yang dibutuhkan didalam penyusunan suatu karya ilmiah yang pada 

akhirnya mendapatkan suatu kejelasan tentang efek dari pembentukan elemen 

store image yang akan mendorong kepuasan dari konsumen, kepercayaan serta 

loyalitas dari konsumen. Sehubungan dengan ini makan tujuan penelitian adalah:  

1. Menguji dan menganalisis pengaruh product quality terhadap customer 

satisfaction. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh price terhadap customer satisfaction. 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh location terhadap customer 

satisfaction. 

4. Menguji dan menganalisis pengaruh store atmosphere terhadap customer 

satisfaction. 

5. Menguji dan menganalisis pengaruh customer satisfaction terhadap loyalty 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

akademisi, peneliti, dan perusahaan. 

A. Manfaat akademisi 

1. Sebagai bahan wacana untuk menambah pengetahuan, pengertian, 

pemahaman hubungan antara product quality, price, location dan 
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store atmosphere terhadap cutstomer satisfaction yang akan 

menimbulkan loyalty. 

2.  Memberikan gambaran seberapa besar pengaruh product quality, 

price, location dan store atmosphere terhadap customer satisfaction 

yang akan menimbulkan loyalty.  

B. Bagi peneliti 

1. Menambah pengetahuan tentang ilmu marketing khususnya pada 

fenomena store atmosphere, serta meningkatkan kemampuan dalam 

penulisan karya ilmiah. 

2. Memberikan pemahaman teoritis seperti apa yang sudah dipelajari 

selama proses penelitian berlangsung agar dapat diterapkan sejalan 

dengan kegiatan praktisnya.  

C. Bagi Perusahaan 

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal positif terhadap 

Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka) mengenai 

perkembangan store atmosphere di Jakarta, terutama store 

atmosphere yang dimiliki oleh Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota 

Kasablanka). Informasi yang diperoleh oleh Cafe Nanny's Pavillon 

(Mall Kota Kasablanka) tentang persepsi konsumen terhadap store 

atmoshere, cafe dapat membuat strategi-strategi dan perencanaan 

serta ide-ide kreatif untuk mempengaruhi perilaku pembelian 
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konsumen yang pada akhirnya akan meningkatkan penjualan dari 

Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka). 

1.7 Sistematika Penulisan 

 Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan, secara sistematis susunan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 
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 BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai adanya pertumbuhan ritel yang semakin 

berkembang khususnya pada bisnis cafe. Perumusan masalah pada penelitian in 

adalah: 

1. Apakah product quality  memiliki pengaruh Positif terhadap 

customer satisfaction pada konsumen Cafe Nanny's Pavillon 

(Mall Kota Kasablanka)? 

2. Apakah price memiliki pengaruh Positif terhadap customer 

satisfaction pada konsumen Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota 

Kasablanka)? 

3. Apakah location memiliki pengaruh Positif terhadap customer 

satisfaction pada konsumen Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota 

Kasablanka)? 

4. Apakah store atmosphere memiliki pengaruh Positif terhadap 

customer satisfaction pada konsumen Cafe Nanny's Pavillon 

(Mall Kota Kasablanka)? 

5. Apakah customer satisfaction  memiliki pengaruh Positif terhadap 

loyalty pada konsumen Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota 

Kasablanka)? 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

 Bab ini menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan product 

quality, price, location, store atmosphere, customer satisfaction dan loyalty serta 

hipotesis yang melandasi pengaruh-pengaruh antar variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel, model 

penelitian teknik pengolahan data, teknik pengujian hipotesis dan  pengolahan 

data menggunakan analisis faktor dan structural equation model. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

 Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil 

dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang analisis yang dikaitkan dengan 

teori yang berlaku. Pada bagian ini diuraikan mengenai hasil dari tingkat dari 

loyalty pada sampel yang diteliti serta pengaruh dari masing-masing variabel 

dalam penelitian ini, yaitu product quality, price, location, store atmosphere, dan 

customer satisfaction  yang telah dihipotesiskan dalam penelitian. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari 

pembahasan dan juga memuat saran-saran bagi pihak yang berkepentingan untuk 

pengembangan penelitian lebih lanjut.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori  

 Penelitian ini memfokuskan pada product quality, price, location, store 

atmosphere, sebagai variabel penjelas dari customer satisfaction dan implikasinya 

terhadap loyalty pada konsumen Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka). 

Semua hipotesis dari variabel ini diharapkan memiliki hubungan positif terhadap 

loyalty pada konsumen Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka). 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

 Menurut Kotler dan Armstrong (2013), pemasaran atau marketing adalah 

bagaimana mengidentifikasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan juga 

sosial. Definisi secara singkatnya adalah bagaimana suatu perusahaan 

memberikan nilai yang baik terhadap konsumennya dan memberikan hubungan 

yang kuat bagi konsumen yang bertujuan untuk mendapatkan nilai atau citra yang 

baik dari konsumen. Dengan adanya pemasaran yang baik, perusahaan akan 

mengetahui bagaimana cara menghasilkan produk dan jasa yang baik untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen. Bagi suatu perusahaan pemasaran sangat baik 

fungsinya yaitu untuk menghasilkan profit perusahaan dengan memenuhi harapan 

dari konsumen.  
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 Menurut Kotler dan Armstrong (2013) pemasaran adalah "The process by 

which companies create value for customers and build strong customer 

relationships in order to capture value from customers in return" yang berarti 

adalah "Proses dimana perusahaan menciptakan suatu nilai dari konsumen dan 

membangun hubungan yang kuat dengan konsumen untuk dari konsumen sebagai 

imbalan". Dalam proses pemasaran ada lima langkah model, diempat langkah 

model awal untuk menciptakan nilai dan membangun hubungan yang baik dengan 

pelanggan. Dan tahap akhir adalah menciptakan nilai yang baik ke pelanggan dari 

apa yang telah perusahaan usahakan untuk ke pelanggan.  

Gambar 2. 1 Proses Pemasaran 

Sumber : Kotler dan Armstrong (2013) 

Menurut (Kotler & Keller, 2012) ada beberapa hal yang dipasarkan oleh pasar, 

yaitu : 

1.  Barang  

Beberapa jenis barang di produksi oleh suatu perusahaan seperti televisi, 

mobil, kulkas, mesin dan lainnya yang dalam ekonomi modern sekarang 

ini. 
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2. Jasa 

Suatu pelayanan berbentuk jasa yang diberikan kepada konsumen untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen, misalnya:  pekerja bank, dokter, 

pengacara,  penerbangan, konsultan, dan lain-lain. 

3. Acara 

 Acara yang dipasarkan biasanya berbasis ke waktu, biasanya yang 

 ditampilkan  adalah: pertunjukan artistik, world cup, olimpiade, event, 

 bazaar, dan lain-lain. 

4. Pengalaman  

 Dengan menggabungkan unsur barang dan juga jasa bagi konsumen dapat 

 membuat pengalaman tersendiri bagi konsumen, contohnya adalah sea 

world mengingingkan konsumen  merasakan bagaimana berada didalam laut 

 bersama dengan makhluk laut yang ada. 

5. Orang  

Artis, musisi, pengacaara, mendapatkan bantuan dari pemasar agar dirinya 

dapat dikenal dengan orang banyak. Beberapa orang melakukan untuk 

membuat dirinya terkenal dari adanya pemasaran. 
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6. Tempat  

 Kota, daerah, negara bersaing dalam menarik wisatawan untuk berkunjung 

 ketempatnya.Hal ini dilakukan karena adanya perkembangan bisnis lokal 

 didaerah tersebut dan juga perkembangan ekonomi yang semakin modern. 

7. Properties 

 Properti adalah salah satu hak kepemilikan dari barang tertentu.contohnya

 adalah saham, oligasi. 

8. Organisasi  

 Organisasi perusahaan dibangun secara kuat, menguntungkan dan unik.

 Dengan adanya citra yang baik maka akan mendapatkan konsumen yang 

lebih  banyak dan juga keuntungan yang lebih banyak pula.  

9. Informasi  

 Informasi yang baik adalah informasi yang dapat diterima oleh konsumen 

 dengan baik. Informasi yang disampaikan dan tepat sasaran adalah cara 

yang  baik. Setelah mendapatkan informasi dari beberapa ahli tentang 

pemasaran,  dapat disimpulkan bahwa pemasaran bukan hanya teknik menjual 

dan juga  mendapatkan laba.Tetapi, pemasaran juga dapat diartikan sebagai 

salah satu  faktor untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan berusaha untuk 
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membentuk  hubungan yang baik dengan konsumen agar dapat memberikan 

nilai yang  lebih  bagi kepada konsumen. 

2.1.2 Bauran Pemasaran (Marketing Mix)  

 Konsep bauran pemasaran yang sering digunakan adalah 4P yaitu ” 

product,  price, place, dan promotion. 

a. Product: adalah barang atau jasa yang 

diciptakan perusahaan sesuai dengan target pasar yang dituju. 

b. Price: sejumlah uang yang harus 

konsumen bayarkan untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan 

dan juga butuhkan 

c. Place: adalah tempat yang digunakan oleh 

suatu perusahaan untuk dapat membuat barang yang mereka produksi 

d. Promotion: segala aktitivitas untuk 

mengkomunikasikan dan juga menarik konsumen untuk membeli 

produk yang perusahaan tawarkan atau perusahaan jual 

2.1.3 Product Quality 

 Product quality adalah karakteristik dari produk atau jasa yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan. Product quality dikatakan baik jika harapan dari konsumen 

terpenuhi dan memberikan dampak yang baik bagi konsumen (Kotler & 

Armstrong, 2013). Saat ini para produsen memahami betul betapa pentingnya 

product quality yang akan ditawarkan kepada konsumen. Dapat disimpulkan 
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bahwa kualitas suatu barang dari sebuah perusahaan memegang pernanan penting 

dalam penghasilan profit perusahaan. 

Menurut Tjiptono (2008), kualitas mencerminkan semua dimensi penawaran 

produk yang menghasilkan manfaat (benefits) bagi pelanggan. Kualitas suatu 

produk baik berupa barang atau jasa ditentukan melalui dimensi-dimensinya. 

Dimensi kualitas produk menurut Tjiptono (2008) adalah: 

1. Performance (kinerja), berhubungan dengan karakteristik operasi dasar 

dari sebuah produk atau berhubungan dengan kinerja produk tersebut 

yang meliputi merek, beberapa atribut yang dapat diukur, dan juga 

aspek-aspek yang dapat diukur.  

2. Durability (daya tahan), yang berarti berapa lama produk tersebut 

bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. Semakin besar 

frekuensi pemakaian maka semakin besar pula daya produk. Hal ini 

meliputi segi ekonomis dan juga teknisnya.  

3. Conformance to specifications (kesesuaian dengan spesifikasi), yaitu 

sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi 

spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada 

produk. 

4. Features (fitur), adalah karakteristik produk yang dirancang untuk 

menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen 

terhadap produk. Dengan demikian perkembangan kualitas suatu 

produk dapat menyesuaikan diri dengan permintaan pasar.  
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5. Reliability (reliabilitas), adalah probabilitas bahwa produk akan bekerja 

dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. Semakin 

kecil kemungkinan terjadinya kerusakan maka produk tersebut dapat 

diandalkan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat besarnya biaya 

penggantian dan pemeliharaan yang harus dikeluarkan apabila produk 

mengalami kerusakan.  

6. Aesthetics (estetika), Estetika merupakan dimensi pengukuran yang 

paling subjektif. berhubungan dengan bagaimana penampilan produk 

yang dirasakan oleh konsumen. Jadi estetika jelas merupakan penilaian 

dan refleksi yang dirasakan oleh konsumen.  

7. Perceived quality (kesan kualitas), Hasil dari penggunaan pengukuran 

tidak langsung karena terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak 

memiliki informasi yang lengkap tentang suatu produk. Biasanya, 

konsumen dapat mengetahui beberapa informasi melalui brand merek 

produk dan juga negara produsen.  

8. Serviceability, meliputi kecepatan dan kemudahan untuk direparasi, 

serta kompetensi dan keramahtamahan staf layanan. Dimana pelayanan 

suatu produk tersebut menghasilkan kesimpulan akan kualitas produk 

yang dinilai secara subjektif oleh konsumen.  

  Menurut Mosavi & Ghaedi (2013) ada beberapa indikator untuk 

mengukur pengaruh faktor kualitas produk bagi konsumen:  

a. Secara visual makanan produk menarik. 
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b. Cafe ini menyediakan menu yang sehat. 

c. Cafe ini menyediakan menu yang lezat. 

d. Cafe ini menyediakan menu yang segar atau layak. 

2.1.4 Price 

 Setiap perusahaan atau organisasi memiliki kebijakan tersendiri dalam 

menetapkan harga pada suatu produk yang akan dijualnya. Tidak lepas dari 

keinginan perusahaan untuk membuat keputusan target pasar apa yang akan dituju 

(Mosavi & Ghaedi, 2013). Setelah target pasar telah diketahui oleh suatu 

perusahaan, maka penentuan harga pada suatu produk akan lebih mudah untuk 

ditentukan (Kotler, 2012). Secara singkat pengertian dari harga adalah sejumlah 

uang yang ditagihkan atau jumlah dari suatu nilai yang ditukarkan para pelanggan 

untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dalam bentuk barang dan juga jasa. 

 Menurut Lovelock (2011) price merupakan hal yang sangat sensitif bagi 

konsumen, ketika konsumen ingin membeli suatu produk maka hal yang pertama 

dilihat adalah harganya. Menurut Lovelock (2011) dan Tjiptono (1999) ada 

indikator untuk mengukur seberapa pengaruh faktor harga bagi konsumen: 

a. Harga makanan dan minuman yang ada di cafe sesuai dengan 

kualitasnya 

b. Harga yang ditawarkan terjangkau  

c. Harga yang ditawarkan lebih rendah daripada harga cafe lainnya 

d. Harga sesuai dengan manfaat yang diterima oleh pelanggan  
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 Setiap perusahaan atau organisasi memiliki kebijakan tersendiri dalam 

menetapkan harga pada suatu produk yang akan dijualnya. Tidak lepas dari 

keinginan perusahaan untuk membuat keputusan target pasar apa yang akan 

dituju. Setelah target pasar telah diketahui oleh suatu perusahaan, maka penentuan 

harga pada suatu produk akan lebih mudah untuk ditentukan (Kotler, 2012). 

 Menurut Haghighi (2012) price adalah faktor psikologis yang memainkan 

perasaan konsumen akan kepuasan yang dirasakan pada suatu toko. Dalam 

menetapkan harga, podusen harus menghitung berapa banyak pengeluaran untuk 

menghasilkan sebuah barang atau jasa, harga yang dikeluarkan nantinya harus 

sesuai dengan nilai dan juga manfaat yang dirasakan oleh konsumen (Kotler, 

2013). 

2.1.5 Location 

 Menurut Yoo, et al (1998) Lokasi yang strategis dapan memudahkan 

konsumen dalam menemukan toko. Dalam penentuan lokasi juga harus 

memikirkan dan juga memperhitungkan bahan baku apa yang akan digunakan. 

Lokasi yang baik adalah lokasi yang dekat dekat dengan supplier dan juga 

konsumen. Hal ini dilakukan Yoo, et al (1998) agar pengiriman barang untuk 

bahan bakudapat dikirim dengan cepat pada saat yang dibutuhkan dan kosnumen 

pun akan dimudahkan dengan lokasi yang strategis.  

 Menurut Koo (2003) ada beberapa indikator dalam menentukan lokasi, 

diantaranya adalah:  

a. Lokasi dari sebuah toko harus dekat dengan konsumen. 

Peningkatan Consumer,..., Cut Shafira Rizkya, Ma.-IBS, 2016



25 
 

    Indonesia Banking School 
 

 

b.  Lokasi toko mudah dilihat oleh konsumen. 

c. Lokasi toko mudah dijangkau oleh kendaraan umum.  

 Jika ketiga indikator tersebut dimiliki dalam sebuah toko, maka toko 

tersebut dinilai baik bagi konsumen yang menikmatinya. 

 Lokasi adalah faktor yang sangat penting bagi bauran pemasaran ritel. 

Lokasi yang baik adalah lokasi yang strategis yang mudah dikunjungi oleh 

konsumen. Lokasi yang strategis akan kalah dengan lokasi yang tidak strategis, 

walaupun banyak pramuniaga, menjual dengan produk yang sama, dan 

atmosphere nya juga baik (Ma'ruf, 2005). 

2.1.6 Store Atmosphere 

 Menurut Bohl (2010) suasana yang ada didalam toko dibuat sedemikian 

rupa oleh retailer agar merangsang efek emosional konsumen yang dapat 

meningkatkan probabilitas pembelian yang akan dilakukan oleh konsumen. 

 Atmosphere yang dibuat secara sadar oleh retailer akan secara sadar atau 

bahkan tidak sadar oleh konsumen, sehingga retiler tidak dapat mengendalikan 

tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen (Bohl, 2012). Dengan adanya 

atmosphere yang baik didalam suatu toko, maka terbentuklah respon yang positif 

terhadap cafe tersebut (Bohl, 2010). Dalam membuat suasana toko yang baik dan 

ingin mendapatkan respon yang positif dari konsumen, unsur-unsur tersebut tidak 

hanya yang dirasakan oleh panca indera saja tetapi pencahayaan sensitif yang 

dirasakan oleh konsumen juga diperlukan (Lavy, 2012). Unsur-unsur yang perlu 

diperhatikan antara lain adalah: 
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a. Lighting 

 Pencahayaan yang baik didalam cafe tidak hanya dilakukan pada ruangan 

 cafe,  tetapi perlu diperhatikan pencahayaan pada bagian  barang-barang 

 yang ada di  cafe, serta sekat yang ada didalam cafe. Hal ini dapat 

 menimbulkan perilaku yang baik bagi konsumen dengan apa yang 

 dirasakannya.  

b. Colours  

Penggunaan warna yang baik dapat membentuk suasana hati yang baik 

bagi konsumen. Setiap warna yang berbeda di setiap ruangan cafe 

memberikan efek yang berbeda yang dirasakan oleh konsumen. 
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c. Music 

Musik dapat mempengaruhi kepuasan hati konsumen, dengan musik yang 

selalu berubah-ubah sewaktu-waktu selama konsumen berkunjung ke cafe.  

d. Scent 

Bau memiliki dampak yang besar bagi konsumen, dengan adanya aroma 

yang dirasakan oleh konsumen memberikan dampak yang positif bagi 

kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Dengan adanya aroma (ciri 

khas) dari cafe tersebut, konsumen pun akan menghabiskan waktu lebih 

lama untuk berada didalam cafe.  

 Menurut Michael Lavy (2012) ada beberapa indikator dalam 

variable store atmosphere, yaitu: 

 a. Layout pada toko sangat menarik 

 b. Pencahayaan di toko sangat baik 

 c. Musik yang didengar di toko enak untuk didengar  

 d. Warna pada ruangan toko sangat menarik 

 e. Aroma yang ada pada toko sangat nyaman  

2.1.7 Satisfaction 

 Menurut (Mosahab, 2010) kepuasan adalah keputusan yang dirasakan 

setelah pengalaman yang dirasakan oleh konsumen terhadap suatu produk. Disisi 

lain, kepuasan merupakan harapan untuk produk yang baik. Kepuasan pada 

keseluruhan memiliki dampak yang positif yang sangat kuat pada niat loyalitas 
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konsumen diberbagai produk.Kepuasan biasanya menengahi efek dari kualitas 

produk, kualitas layanan, kualitas harga atau ekuitas pembayaran terhadap 

loyalitas (Fornell et al, 1996). 

 Terdapat teori yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan, salah satunya adalah menurut Kotler (2012) tentang 

Attribute Theory yang mengidentifikasikan penyebab aksi atas dirinya, orang lain, 

dan juga objek tertentu. Attribute yang dilakukan seseorang bisa mempengaruhi 

barang atau jasa tertentu. Kepuasan dapat dikur dengan melihat:  

a. Complain and Suggetion System  

 Perusahaan dapat membuka kotak saran atau hal lainnya untuk 

menampung  kritik yang akan diberikan oleh konsumen. 

b. Customer Satisfaction Survey 

Perusahaan melakukan survey yang berisikan komentar konsumen  untuk 

mendapatkan kritik melalui e-mail, telepon, atau angket yang pengisiannya 

langsung diberikan kepada konsumen. 

c. Gosh Shopping 

Perusahaan menyuruh orang tertentu utnuk mendatangi perusahaan sendiri 

dan bertindak sebagai pembeli. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah pelayanan diberikan tetap sama, walaupun pemilik perusahaan 

tidak ada ditempat.  

d. Lost Customer Analysis 
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Pelanggan yang hilang dicoba untuk ditelepon kembali, apa 

penyebabannya mereka berpaling ketoko lain. Setelah diketahui 

penyebabnya, perusahaan mencoba mengatasi masalah yang dialami oleh 

pelanggan. Dalam hal mengukur kepuasan konsumen dapat dikur dengan 

melihat apakah konsumen merasa puas, merasa sneng dan ada persaan 

bahagia saat mengunjungi cafe.  

2.1.7.1 Pengertian Customer Satisfaction 

 Perasaan senang atau tidaknya seseorang yang didapat dari hasil 

perbandingan antara ekspektasi dengan realita yang ada (Kotler, 2012). Jadi, jika 

kinerja suatu produk tidak sesuai dengan harapan dari konsumen maka akan 

terjadi ketidakpuasan. Sebaliknya, jika kinerja seseorang dikatakan baik dan 

sesuai dengan harapan maka konsumen akan merasa puas, faktor kepuasan adalah 

kunci utama untuk membuat konsumen yang loyal terhadap suatu produk.  

 Menurut Boulding, Kalra, Staelin, & Zeithaml, A (1993) Pada konsep 

pelanan, kepuasan secara keseluruhan mirip dengan evaluasi dari keseluaruhan 

kualitas layanan yang ada, dibandingan dengan langkah-langkah berkelanjutan 

dan transaksi yang spesifik yang melebihi dari kinerja yang ada. Evaluasi yang 

dilakukan secara keseluruhan sangat mungkin mempengaruhi perilaku pelanggan 

yang membantu perusahaan, seperti kata positif yang terjadi pada konsumen dari 

mulut ke mulut atau word of mouth dan pembelian kembali yang dilakukan oleh 

konsumen. 
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Menurut He & Li (2011) ada beberapa indikator dalam variabel kepuasan 

konsumen, yaitu: 

 

a. Saya sangat puas dengan produk ini. 

b.  Saya sangat senang dengan produk ini. 

c. Saya sangat bahagia dengan produk ini 

2.1.8 Loyalty 

 Menurut Kotler (2012) loyalty adalah sebuah komitmen yang dimiliki oleh 

seorang konsumen untuk membeli kembali barang atau jasa yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan. Konsumen akan memilih produk barang dan jasa pada sebuah 

perusahaan tanpa berpaling keperusahaan lain, walaupun barang atau jasa yang 

ditawarkan sama. Loyalty diartikan sebuah komitmen yang dimiliki oleh 

konsumen pada periode waktu tertentu (Lovelock, 2011). Loyalty merupakan 

suatu komitmen yang dimiliki oleh konsumen untuk membeli kembali  produk 

barang atau jasa. Konsumen lebih memilih untuk menggunakan suatu produk 

yang sudah menjadi kepercayaannya dibandingkan dengan produk lain walupun 

kualitas yang dimilikinya sama (Kotler, 2012). Menurut (Oliver, 1999) komitmen 

yang dimiliki oleh konsumen untuk membeli kembali atau menjadi pelanggan 

kembali adalah hal yang diharapkan dan disukai dimasa yang akan datang meskin 

adanya pengaruh situasional dan usaha pemasaran yang menyebabkan perubahan 

perilaku. Loyalty juga diartikan sebagai komitmen konsumen pada suatu 

perusahaan pada periode waktu tertentu (Oliver, 1999). 
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Menurut Mohsan, Nawaz, & Khan (2011) dan Muhammad Imran (2000) ada 

beberapa indikator mengenai loyalty, yaitu:  

a. Saya sering mengatakan hal-hal positif tentang bank kepada orang lain  

b. Saya akan merekomendasikan bank ini untuk dikunjungi  

c. Saya akan makan lagi di toko ini  

d. Toko ini menjadi pilihan pertama saya saat berkunjung. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Objek Penelitian Hasil Penelitian 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haghighi et al   
"Evaluation of 

Factors 
Affecting 
Customer 

Loyalty in the 
Restaurant 
Industry" 

(2012) 

Industry Restaurant 
in Teheran (Iran) 

 
 

Berdasarkan dari 268 data 
kuesioner yang disebarkan, food 

quality, service quality, 
restaurant environtment, and 

price memiliki pengaruh positif 
terhadap kepuasan, sedangkan 
location tidak significant dan 

food qualityadalah faktor yang 
paling penting. 
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Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama Peneliti Objek 
Penelitian Hasil Penelitian 

2. 

Mosahab, et al  
"Service Quality, 

Customer 
Satisfaction, and 

Loyalty : A Test of 
Mediation" 

(2010) 

Bank in Tehran 
(Iran) 

Dalam semua aspek, ekspektasi 
konsumen lebih tinggi 

dibandingkan dengan kualitas 
yang ditawarkan, Customer 

Satisfaction menjadi mediator 
terciptanya Loyalty 

 

3. 

Muhammad Ehsan 
Malik, et al 

Impact of Brand 
Image, Service 

Quality and Price 
on Customer 
Satisfactionin 

Pakistan 
Telecommunicatio

n Sector 
(2012) 

Telecommunica
tion Sector in 

Pakistan 

Berdasarkan data kuesioner yang 
disebarkan sebanyak 165, 

menyatakan bahwa Product 
Quality dan Price adalah faktor 

yang dapat memaksimalkan 
Customer Satisfaction dan 

Loyalty 

4. 

Aghnia Banat and 
Harimukti 

Wandebori, 
Store Design and 
Store Atmosphere 

Effect on Customer 
Sales per Visit 

(2012) 

Widely Project 
Concept Store. 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa adanya hubungan positif 

antara variabel dependen dan 
independen 

 

5.  

Sunghyup Sean 
Hyun 

Predictors of 
Relationship 
Quality and 

Loyalty in the 
Chain Restaurant 

(2010) 

Industry 
Restaurant 

Dari hasil analisis diketahui 
bahwa kualitas makanan, 

kualitas layanan, harga, lokasi, 
dan juga lingkungan 

mempengaruhi kepuasan 
pelanggan dan juga loyalitas. 
kualitas layanan adalah faktor 

yang sangat kuat pada penelitian 
ini. 

Sumber: Data diolah oleh peneliti 
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2.3 Rerangka Pemikiran 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Haghighi (2012) 

peningkatan consumer loyalty dengan product quality, price, location, dan store 

atmosphere melalui customer satisfaction terhadap pembelian produk di Cafe 

Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka). Alasan peneliti menggunakan model 

penelitian replikasi adalah adanya kecocokan variabel yang akan diteliti dengan 

objek penelitian. 

2.3.1 Pengaruh product quality terhadap customer satisfaction 

 Product quality adalah hal yang sangat penting untuk membuat konsumen 

merasa puas terhadap produk yang ditawarkan. Makanan yang disajikan kepada 

konsumen juga harus baik, karena setiap produk yang ditawarkan harus 

memuaskan konsumen. Harapan yang tinggi atas suatu produk yang dimiliki oleh 

suatu restoran harus diimbangi dengan kualitas yang baik yang dimiliki oleh suatu 

restoran. Product quality yang baik akan mencerminkan kepuasan yang dimiliki 

oleh konsumen, maka semakin baik kualitas yang ada pada suatu cafe maka 

konsumen juga akan semakin puas (Haghighi, 2012). Product quality yang 

dimiliki oleh suatu restoran sangat erat kaitannya dengan customer satisfaction. 

Menurut Mosahab (2010) kepuasan adalah sesuatu yang dirasakan setelah 

pengalaman yang dirasakan oleh konsumen terhadap suatu produk. Harapan 

konsumen adalah mendapatkan kualitas yang baik dari apa yang diberikan oleh 

restoran tersebut (Haghighi, 2012). Menurut Haghighi (2012) bahwa product 

quality yang dimiliki oleh sebuah restoran memiliki efek signifikan dan pengaruh 
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positif terhadap customer satisfaction. Dengan demikian, peneliti memiliki 

hipotesis sebagai berikut:  

Ho1 : product quality tidak memiliki pengaruh positif terhadap customer 

 satisfaction  Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka) 

Ha1 : product quality memiliki pengaruh positif terhadap customer satisfaction

 Cafe  Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka) 

2.3.2 Pengaruh price terhadap customer satisfaction 

 Price merupakan faktor yang sangat berperan penting didalam pasar dalam 

menentukan suatu nilai pada suatu produk yang baru dan juga jasa yang ada 

didalam pasar, price akan mencerminkan kualitas dari suatu produk (Jakpar & 

Johari, 2012). Price diartikan sebagai segala sesuatu yang konsumen keluarkan 

dan juga korbankan untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan (Lovelock, 

2011). Menurut Mosahab (2010) kepuasan adalah keputusan yang dirasakan 

setelah pengalaman yang dirasakan oleh konsumen terhadap suatu produk. 

Kepuasan yang dimiliki oleh suatu konsumen akan dirasakan ketika mendapat 

kualitas yang baik. Customer satisfaction tergantung dari apa yang dibayarkan 

(Malik et al, 2012) 

Menurut Mosahab (2010) customer satisfaction merupakan kunci dari 

pembentukan keinginan dari pelanggan untuk membeli dimasa yang akan datang. 

Pembeli yang puas akan menceritakan pengalaman pribadinya kepada orang lain. 

Kepuasan akan semakin tinggi ketika apa yang diharapkan oleh konsumen 
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tercapai, dan price pula akan menjadi komponen penting untuk mencapai 

kepuasan yang diharapkan oleh konsumen (Malik et al., 2012). Kepuasan dari 

konsumen akan terbentuk dari price yang diterimanya. Menurut Haghighi (2012) 

bahwa price memiliki efek signifikan dan pengaruh positif terhadap customer 

satisfaction. Dengan demikian, peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut:  

Ho2:  Price tidak memiliki pengaruh positif terhadap customer satisfaction Cafe 

 Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka) 

Ha2: Price memiliki pengaruh positif terhadap customer satisfaction Cafe 

Nanny's  Pavillon (Mall Kota Kasablanka) 

2.3.3 Pengaruh location terhadap customer satisfaction 

Location adalah salah satu hal yang penting dalam bauran pemasaran ritel 

(Ma'ruf, 2005). Menurut Mosahab (2010) kepuasan adalah keputusan yang 

dirasakan setelah pengalaman yang dirasakan oleh konsumen terhadap suatu 

produk. Kepuasan konsumen dilihat dari lokasi cafe yang mereka tuju mudah 

untuk dijangkau. Location yang mudah dijangkau akan memberikan kemudahan 

kepada konsumen untuk menemukan cafe lahan parkir yang luas akan mendorong 

kepuasan yang tinggi yang akan dirasakan oleh konsumen (Yoo et al., 1998). 

Menurut Tjiptono (2004) menyatakan bahwa mood yang dirasakan oleh 

konsumen dipengaruhi secara signifikan oleh lokasi, desain dan tata letak. 

Kedekatan lokasi dengan target pasar adalah hal yang sangat penting bagi cafe 

sehingga mudah untuk dijangkau. Lokasi memiliki pengaruh positif terhadap 
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kepuasan konsumen (Tjiptono, 2008). Menurut Haghighi (2012) bahwa Location 

memiliki efek signifikan dan pengaruh positif terhadap customer satisfaction. 

Dengan demikian, peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut:  

Ho3:  Location tidak memiliki pengaruh positif terhadap customer satisfaction 

Cafe  Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka)  

Ha3:  Location memiliki pengaruh positif terhadap customer satisfaction Cafe 

 Nanny's Pavillon (Mall  Kota Kasablanka) 

2.3.4 Pengaruh store atmosphere terhadap customer satisfaction 

 Ruang cafe yang diatur sedemikian rupa sesuai dengan konsep yang 

diusung memberikan nilai tersendiri dimata pelanggan, tema-tema yang diusung 

tersebut akan menciptakan atmosphere yang positif yang akan mempengaruhi 

kepuasan pada pelanggan (Miranda, 2009). Menurut Grewal, et al (2003) 

konsumen yang berada didalam cafe akan merasakan atmosphere yang ada di 

cafe, dan atmosphere  itu akan menciptakan suatu kepuasan yang dirasakan oleh 

konsumen.  

Konsumen yang mengunjungi cafe dengan harapan dapat menikmati 

suasana yang ada didalam cafe dengan baik. Menurut Haghighi (2012) bahwa 

store atmosphere memiliki efek signifikan dan pengaruh positif terhadap 

customer satisfaction. Dengan demikian, peneliti memiliki hipotesis sebagai 

berikut:  
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Ho4: Store atmosphere tidak memiliki pengaruh positif terhadap customer 

 satisfaction Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota kasablanka)  

Ha4: Store atmosphere memiliki pengaruh positif terhadap customer 

satisfaction  Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka) 

2.3.5 Pengaruh customer satisfaction terhadap loyalty 

 Kepuasan adalah hal yang sangat penting untuk mendorong konsumen 

dalam pembentukan loyalitas. Kepuasan konsumen yang dinilai positif akan 

berdampak baik bagi cafe karena hal ini akan mendorong konsumen yang lebih 

loyal terhadap cafe (Koo, 2003). Kepuasan sering dianggap sebagai faktor 

penentu adanya pembelian kembali atau kunjungan kembali yang dilakukan oleh 

konsumen (Deng, Lu, Wei, & Zhang, 2010). Loyalty adalah tujuan akhir dari 

pengukuran dari customer satisfaction (Koo, 2003). 

Menurut Fornell (1996) customer satisfaction yang tinggi akan 

menghasilkan bertambahnya loyalty pelanggan dan pelanggan yang lebih kebal 

terhadap persaingan yang ada. Menurut Haghighi Mohammad (2012) bahwa 

customer satisfaction memiliki efek signifikan dan pengaruh positif terhadap 

loyalty. Dengan demikian, peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut:  

Ho5:  Customer satisfaction tidak memiliki pengaruh positif terhadap loyalty 

Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka) 

Ha5: Customer satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap loyalty Cafe 

 Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka)  
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2.4 Model Penelitian 

 

Gambar 2. 2 Model Penelitian 

Sumber : Replikasi dari Mohammad Haghighi (2012) 

Keterangan: 

Ho1 : Product quality tidak memiliki pengaruh positif terhadap customer 

satisfaction. 

Ha1 : Product quality  memiliki pengaruh positif terhadap customer satisfaction. 

Ho2 : Price tidak memiliki pengaruh positif terhadap customer satisfaction. 

Ha2 : Price memiliki pengaruh positif terhadap customer satisfaction. 

Ho3 :  Location tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap customer 

satisfaction. 

Ha3 :  Location  memiliki pengaruh yang positif terhadap customer satisfaction. 

Ho4: Store atmosphere tidak memiliki pengaruh positifi terhadap customer 

 satisfaction 

Ha4 : Store atmosphere memiliki pengaruh positif terhadap customer satisfaction. 

Ho5 : Customer satisfaction tidak memiliki pengaruh positif terhadap loyalty. 

Ha5 : Customer satisfaction  memiliki pengaruh positif terhadap loyalty.
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BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah konsumen cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota 

Kasablanka) yang berkunjung lebih dari dua kali, dengan keinginan dan biaya 

sendiri. Alasan memilih objek penelitian tersebut karena banyaknya bisnis cafe 

unik di Jakarta dengan tema yang yang menarik, salah satunya adalah Nanny's 

Pavillon (Mall Kota Kasablanka). Proses penyebaran serta pengumpulan data 

penelitian ini berupa kuesioner secara online maupun hardcopy yang dilakukan 

pada tahun 2016 dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan beberapa variabel 

yakni product quality, price, location dan store atmosphere terhadap customer 

satisfaction dan dampaknya terhadap loyalty.  

3.2 Desain Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu suatu jenis riset yang 

memiliki tujuan untuk menguraikan atau menggambarkan sesuatu, biasanya 

karakteristik atau fungsi pasar (Maholtra, 2005). Desain penelitian ini adalah 

penelitian cross sectional design dimana jenis rancangan riset terdiri dari 

pengumpulan informasi mengenai sampel tertentu dari elemen populasi hanya 

sekali (Maholtra, 2005). Cross sectional design yang dipilih adalah single cross-
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sectional dimana suatu sampel respon diambil dari populasi sasaran dan informasi 

diperoleh dari sampel tersebut hanya satu kali (Maholtra, 2005). 

Metode yang akan digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu metode 

penelitian yang sifatnya induktif, objektif, dan ilmiah dimana data yang diperoleh 

berupa angka-angka (score, nilai) atau pernyataan-pernyataan yang dinilai, dan 

dianalisis dengan analisis statistik. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan menggunakan metode survey yang artinya penyebaran kuesioner 

terstruktur yang diberikan ke responden dan dirancang untuk menghasilkan 

informasi yang spesifik. Kuisoner akan diberikan kepada responden yang telah 

berkunjung ke cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka). Hasil dari survey 

kuesioner tersebut lalu diolah oleh peneliti dengan metode statistik Structural 

Equation Model (SEM) dengan software AMOS 21. 

3.3 Metode Penghimpunan Data 

3.4 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah gabungan seluruh elemen-elemen yang memiliki 

serangkaian karakterisitik yang serupa (Malhotra, 2010). Populasi dalam 

penelitian ini adalah perempuan dan laki-laki berusia 17 tahun sampai dengan 43 

tahun yang pernah mengunjungi cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka) 

lebih dari dua kali dan membeli makanan dan juga minuman di Cafe Nanny's 

Pavillon (Mall Kota Kasablanka). Sampel adalah sekelompok dari kasus, 
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partisipan, kejadian, atau catatan yang terdiri dari sasaran populasi yang mewakili 

suatu populasi (Cooper & Schindler , 2011). 

Langkah selanjutnya dalam melakukan prosedur sampling atau sampling 

method, peneliti menggunakan metode pengambilan sampling adalah non-

probability dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, 

dimana sampel dipilih berdasarkan karakteristiknya. Purposive sampling 

merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang 

dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang ditentukan akan menjadi 

sampel (Malhotra, 2010). Teknik ini dipilih karena popuasi dan sampel yang 

diambil memiliki karakteristik tertentu. 

Karakteristik tersebut antara lain :  

1. Responden yang dipilih berjenis kelamin perempuan dan laki-laki dan 

menetap di DKI Jakarta. 

2. Konsumen yang telah mengunjungi Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota 

Kasablanka) sebanyak 2 kali 

3. Perempuan dan laki-laki yang berusia 17 tahun sampai dengan 43 tahun. 

 

Pedoman ukuran sampel tergantung pada (jumlah indikator  5 sampai 10) 

(Hair et al,. 2010). Peneliti menggunakan perkalian 5 di karenakan mengantisipasi 

adanya jawaban responden yang lebih bias. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 
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Jumlah sampel = indikator x (5-10) 

Jumlah Sampel = 23 x 5 = 115 

Penelitian ini akan menggunakan model SEM (Structural Equation 

Modeling) dengan estimasi Maximum Likelihood Estimation (MLE) dimana 

sampel dibawah 300 yakni jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 115 

responden. 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

 Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel endogen dan eksogen. 

Variabel  laten eksogen setara dengan variabel independen dan variabel eksogen 

setara dengan variabel dependen (Malhotra, 2010). Kuesioner diukur dengan skala 

interval 1-7 sesuai dengan tingkat kesetujuan 
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Tabel 3. 1 Operasional Variable 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

Product 

Quality 

(PQ) 

Karakteristik dari 
produk atau jasa 

yang dimiliki oleh 
suatu perusahaan. 
Kualitas produk 

akan dikatakan baik 
jika harapan 
konsumen 

terpenuhi dan 
memberikan 

dampak yang baik 
bagi konsumen 
(Kotler,2012) 

PQ1: Secara visual presentasi 
produk makan menarik 
PQ2: Cafe Nanny's Pavillon (Mall 
Kota Kasablanka) menyediakan 
menu yang sehat 
PQ3: Cafe Nanny's Pavillon (Mall 
Kota Kasablanka) menyediakan 
menu yang lezat  
PQ4: Cafe Nanny's Pavillon (Mall 
Kota Kasablanka) menyediakan 
menu yang segar atau layak  
 (Mosavi dan Ghaedi, 2013) 

Interval 
Scale 
1-7 

Price 

(P) 

Sesuatu yang 
konsumen 

keluarkan dan juga 
korbankan untuk 

mendapatkan 
sesuatu yang 
dibutuhkan 

(Lovelock, 2011) 

P1: Harga makanan dan minuman 
yang terdapat di Cafe Nanny's 
Pavillon (Mall Kota Kasablanka) 
sesuai dengan kualitas produk yang 
ditawarkan 
(Lovelock,2011) 
P2: Harga yang ditawarkan 
terjangkau 
P3: Harga yang ditawarkan lebih 
rendah daripada cafe lain 
P4: Harga sesuai dengan manfaat 
yang diterima oleh pelanggan  
(Tjiptono, 1999) 

Interval 
Scale 
1-7 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

Location 

(LO) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokasi yang 
strategis dapat 
memudahkan 

konsumen dalam 
menemukan toko 
(Changjo Yoo, 

1998) 
 
 
 
 

LO1: Lokasi Cafe Nanny's 
Pavillon (Mall Kota Kasablanka) 
sangat dekat dengan rumah saya 
LO2: Lokasi Cafe Nanny's 
Pavillon (Mall Kota Kasablanka) 
sangat strategis 
LO3: Lokasi Cafe Nanny's 
Pavillon (Mall Kota Kasablanka) 
dapat dilalui dengan kendaraan 
umum (Koo.,2003) 

Interval 
Scale 
1-7 

 
 
 
 
 
 
 

Customer 

Satisfaction 

(CS) 

 

 

 
Keputusan yang 
dirasakan setelah 
pengalaman yang 

dirasakan oleh 
konsumen terhadap 

suatu produk 
(Mosahab,2010) 

 

CS1: Saya sangat puas dengan 
Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota 
Kasablanka) 
CS2: Saya sangat senang dengan 
cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota 
Kasablanka) 
CS3: Saya sangat bahagia dengan 
cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota 
Kasablanka) 
( He& li.,2011). 

Interval 
Scale 
1-7 

Loyalty 

(L) 

 
Komitmen 

konsumen pada 
suatu perusahaan 

pada periode waktu 
tertentu (Oliver, 

1999) 
 
 

 
LOY1: Saya sering mengatakan 
hal positif mengenai Cafe Nanny's 
Pavillon (Mall Kota Kasablanka)  
LOY2: Saya merekomendasikan 
Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota 
Kasablanka) untuk berkunjung  
(Mohsan et al.,2011) 
LOY3: Saya akan makan di Cafe 
Nanny's Pavillon (Mall Kota 
Kasablanka) lagi 
(Mohsan et al.,2011) 
L4: Cafe Nanny's Pavillon (Mall 
Kota Kasablanka)  

 
Interval 
Scale 
1-7 
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3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan di penelitian ini adalah menggunakan 

SEM (Structural Equation Model). Peneliti memilih metode SEM karena dapat 

menampilkan konsep yang dapat teramati dan dapat menjelaskan model secara 

keseluruhan. SEM membutuhkan perangkat lunak komputer (computer software) 

dimana dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan Amos versi 21. Terdapat 

dua bagian utama dalam model SEM yaitu model struktural (Structural Model) 

dan Model Pengukuran (Measurement Model). 

Structural model menggambarkan hubungan-hubungan yang ada di antara 

variabel-variabel laten. Hubungan-hubungan ini umumnya linear, meskipun 

perluasan SEM memungkinkan untuk mengikutsertakan hubungan non-linear. 

Sedangkan Measurement model merupakan bagian dalam SEM, setiap variabel 

laten biasanya mempunyai beberapa ukuran atau variabel teramati atau indikator 

(Wijanto, 2008). Lanjut Wijanto (2008) ada beberapa tahap yang dilalui dengan 

menggunakan SEM untuk sebuah kegiatan penelitian, yaitu: 

1. Spesifikasi model (model specification) 

2. Identifikasi (identification) 

3. Estimasi (estimation) 

4. Uji kecocokan (testing fit 
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3.6.1  Spesifikasi Model (Specification Model) 
 

SEM dimulai dengan menspesifikasikan model yang akan diestimasi. 

Spesifikasi model yang mempresentasikan permasalahan yang diteliti sangatlah 

penting dalam SEM. 

Penelitian ini terdapat variabel laten eksogen dan endogen, yaitu product 

quality, price, location, store atmosphere dan customer satisfaction (variabel 

eksogen), loyalty (variabel endogen). 

Variabel teramati (observed variable) atau variabel terukur adalah variabel 

yang dapat diamati dan biasanya disebut indikator. Variabel teramati merupakan 

indikator atau ukuran dari variabel laten. Metode survei menggunakan kuesioner, 

setiap pertanyaan pada kuesioner mewakili sebuah variabel teramati, maka pada 

penelitian ini terdapat 23 variabel teramati dikarenakan terdapat 23 pertanyaan 

pengukuran. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka path diagram dari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3. 1 Struktural Model 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21. 

 

Keterangan :  

PQ : Product quality 
P : Price 
LO : Location 
SA : Store atmosphere 
CS : Customer satisfaction 
LOY : Loyalty  

Penelitian ini memiliki enam model variabel berdasarkan variabel yang di 

ukur, sebagai berikut: 

1. Model pengukuran product quality (PQ) 

Product quality merupakan variabel laten. Variabel laten PQ 

mempunyai empat indikator pertanyaan. Berdasarkan definisi operasional 
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variabel tabel 3.1, maka dibuat model pengukuran product quality sebagai 

berikut:  

 

Gambar 3. 2 Model Pengukuran product quality (PQ) 

Sumber : Dikembangkan oleh peneliti menggunakan Amos 21. 

2. Model pengukuran price (P) 

Price merupakan variabel laten.Variabel laten price mempunyai empat 

indikator pertanyaan. Berdasarkan definisi operasional variabel tabel 3.1, 

maka dibuat model pengukuran price sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3. 3 Model pengukuran price (P) 

Sumber : Dikembangkan oleh peneliti menggunakan Amos 21 
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3. Model pengukuran location (LO) 

Location merupakan variabel laten. Variabel laten LO mempunyai tiga 

indikator pertanyaan. Berdasarkan definisi operasional variabel tabel 3.1, 

maka dibuat  model pengukuran location sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 4 Model pengukuran location (LO) 

Sumber: Dikembangkan oleh peneliti menggunakan Amos 21. 

4. Model pengukuran store atmosphere (SA) 

Store atmosphere merupakan variabel laten. Variabel laten SA 

mempunyai lima indikator pertanyaan. Berdasarkan definisi operasional 

variabel tabel 3.1, maka dibuat model pengukuran store atmosphere 

sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 5 Model pengukuran store atmosphere (SA) 
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 Sumber : Dikembangkan oleh peneliti menggunakan Amos 21   

          

5. Model pengukuran customer satisfaction (CS) 

Customer satisfaction merupakan variabel laten. Variabel laten CS 

mempunyai tiga indikator pertanyaan. Berdasarkan definisi operasional 

variabel tabel 3.1, maka dibuat model pengukuran customer satisfaction 

sebagai berikut : 

Gambar 3. 6 Model pengukuran costumer satisfaction (CS) 

Sumber : Dikembangkan oleh peneliti menggunakan Amos 21. 
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6. Model pengukuran loyalty (LOY) 

Loyalty merupakan variabel laten. Variabel laten LOY mempunyai 

empat indikator pertanyaan. Berdasarkan definisi operasional variabel 

tabel empat, maka dibuat model pengukuran loyalty sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 7 Model pengukuran customer loyalty (LOY) 

Sumber: Dikembangkan oleh peneliti menggunakan Amos 21. 

3.6.2  Identifikasi (Identification) 

Menurut Wijanto (2008), Secara garis besar ada 3 kategori identifikasi 

dalam persamaan simultan yaitu: 

1. Under-identified model 

Merupakan model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih besar 

dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan variance dan 

covariance dari variabel-variabel teramati). Model under-identified 

model dikategorikan jika degree of freedom negatif (-). Jika identifikasi 

sudah menunjukkan under-identified maka tidak perlu dilakukan estimasi 

dan penilaian model. 
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2. Just-identified model 

Merupakan model dengan jumlah parameter yang diestimasi sama 

dengan data yang diketahui. Just-identified model dikategorikan memiliki 

degree of freedom nol. Karena model sudah teridentifikasi maka tidak 

perlu dilakukan estimasi dan penilaian model. 

3. Over-identified model 

Merupakan model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih kecil 

dari jumlah data yang diketahui. Model yang over-identified mempunyai 

degree of freedom positif (+), sehingga diperlukan estimasi dan penilaian 

model. 

3.6.3 Estimasi (Estimation) 

 

Setelah kita mengetahui bahwa identifikasi dari model adalah over-

identiified, maka tahap berikutnya kita melakukan estimasi untuk memperoleh 

nilai dari parameter-parameter yang ada di dalam model. SEM yang digunakan 

adalah Maximum Likelihood Estimator (MLE). MLE ini secara interatif akan 

meminimisasikan fungsi F(S, ∑(Ө)) sebagai berikut: 

FML (Ө) = log |∑(Ө) | + tr (S∑ˉ¹ (Ө))-log |S |-(p+q) 

Diasumsikan ∑(Ө) dan S adalah definit positif; X dan Y adalah 

multinormal distribution, dan S mempunyai wishart distribution (Bollen, 1989 

dalam Wijanto, 2008). Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel teramati (X dan 

Y) dalam model. 
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3.6.4  Uji kecocokan (Testing Fit) 

 Menurut Wijanto (2008), dalam tahap ini akan memeriksa tingkat 

kecocokan antara data dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, 

dan signifikansi koefisien-koefisien dari model struktural. Menurut Hair et al., 

(1998) dalam Wijanto (2008), evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan 

model dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu : 

1. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

 Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditunjukan untuk 

mengevaluasi secara umum derajat kecocokan atau Goodness Of Fit 

(GOF) antara data dengan model. Menilai GOF suatu SEM secara 

menyeluruh tidak dapat dilakukan secara langsung seperti pada teknik 

multivariat yang lain (multiple regression, discriminant analysis, 

MANOVA, dan lain-lain). 

Peneliti memilih tiga item yang terbaik untuk dilakukan pada tahap ini. 

Uji kecocokan yang akan dilakukan yaitu: 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

RMSEA dapat menggambarkan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matrik korelasi dan kovarian. RMSEA banyak digunakan 

untuk menampilkan seberapa layak model menggunakan populasi. 

Rumus perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut:  
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RMSEA =  

Nilai RMSEA ≤ 0.08 menandakan close fit, sedangkan 0.08< RMSEA 

≤ 0.10 menunjukkan good fit. 

b. Comparative Fit Idex (CFI) 

CFI merupakan peningkatan fit index dari NFI, dalam index ini 

menjelaskan perbandingan model yang diusulkan dengan model 

dasar. Nilai CFI berada dalam rentang 0 sampai 1, nilai yang 

mendekati 1 mengindikasikan model memiliki tingkat kesesuaian 

yang baik. Indeks ini sangat dianjurkan untuk dipakai karena indeks 

ini relatif tidak sensitif terhadap besarnya sampel dan tidak 

dipengaruhi oleh kerumitan model. Tolak ukur agar model tersebut 

layak adalah CFI> 0.90 dan marginal fit berada pada rentang 

0.80≤CFI≤0.90. 
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c. CMIN/DF  

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan 

CMIN/DF adalah sebagai berikut:   

Dengan tingkat kecocokan yang dapat diterima nilai CMIN/DF ≤ 5 

adalah  good fit. 

1. Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk 

atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan 

beberapa variabel teramati atau indikator) secara terpisah melalui:  

a. Evaluasi 

terhadap validitas (validity) dari model pengukuran  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

instrumen yang akan diukur (Hair et al., 2010). Tingkat validitas dapat 

diukur menggunakan faktor loading. Faktor loading yang 

disyaratkannya untuk dapat dikatakan signifikan sebesar ≥ 0.5. 

b. Evaluasi 

terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran Reliabilitas 

adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukkan 

bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). Mengukur reliabilitas 

dalam SEM akan digunakan composite reliability measure (ukuran 
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reliabilitas komposit) dan variance extracted measure(ukuran ekstrak 

varian) (Hair et al., 2010). 

 

Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti 

berikut: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  

Dimana standaridized loading (standart loading) dapat diperoleh 

secara langsung hasil perhitungan AMOS adalah measurement error 

untuk setiap indikator atau variabel teramati (Hair et al., 2010). 

Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam 

indikator-indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel 

laten. Ukuran ekstrak varian dapat dihitung sebagai berikut: (Hair et 

al., 2010) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 =  

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari 

model pengukuran. (Hair et al., 2010) menyatakan bahwa sebuah 

konstruk mempunyai reliabilitas yang baik, jika nilai konstruk 

reliabilitasnya (construct reliability) ≥ 0,70 dan nilai ekstrak variannya 

(variance extracted) ≥ 0,50. 

3.6.5 Uji Validitas dan Reabilitas (pre-test) 
Uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan 
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sebagai alat ukur. Jumlah sample yang diperlukan untuk menguji 

instrumen antara 15-30 responden (Maholtra, 2005). Pre-test 

menggunakan software SPSS 21. 

1. Uji validitas adalah sejauh mana tes mengukur apa yang sebenarnya ingin 

kita ukur. Suatu skala pengukuran dikatakan valid bila ia melakukan apa 

yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Cooper & Schindler, 2011). Dalam penelitian ini, instrumen penelitian 

diharapkan dapat mengukur peningkatan loyalitas konsumen dengan product 

quality, price, location, dan store atmosphere, melalui kepuasan konsumen. 

Pengukuran validitas dilakukan dengan analisis faktor pada hasil pre-test, 

untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure of sampling adequacy 

(KMO), Bartlett’s test of sphericity,Anti image matrices (MSA), Component 

matrix. Ketentuan dari setiap nilai tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3. 2 Uji Validitas (pre-test) 

No  Ukuran 
 Validitas  

Nilai  
Disyaratkan  

1. Kaiser meyer-olkin measure of sampling 
adequacy adalah statistik yang mengindikasikan 
proporsi variasi dalam variabel yang merupakan 
variasi umum (common variance), yakni variasi 
dalam penelitian 

Nilai KMO MSA > 0,5 
menunjukkan bahwa faktor 
analisis dapat digunakan  

 

2. Bartlett’s test of sphericity mengindikasikan 
bahwa matriks korelasi adalah matriks identitas 
yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel 
dalam faktor bersifat related atau unrelated 

Nilai signifikansi adalah 
hasil uji, jika nilai hasil uji 
< 0,05 menunjukkan 
hubungan yang signifikan 
antara variabel dan 
merupakan nilai yang 
diharapkan 

3. Anti image matrices, setiap nilai pada kolom 
diagonal anti-image correlation matrix 
menunjukkan measure of sampling adequacy dari 
masing-masing indikator. 

Nilai diagonal anti-image 
correlation matrix > 0,5 
menunjukkan variabel 
cocok atau sesuai dengan 
struktur variabel lainnya di 
dalam faktor tersebut. 

4. Component matrix, nilai factor loading dari 
variabel-variabel komponen faktor 

Nilai factor loading ≥ 0,5 
menunjukkan besarnya 
korelasi antara indikator 
dengan variabel laten 
tesebut. 

Sumber : Variance explained and Factor Loading of Component Matrix (Hair et  al., 
2010). 

 

2. Uji reliabilitas  Menurut Kuncoro (2003) reabilitas menunjukkan 

konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran). Reabilitas 

berbeda dengan validitas karena yang pertama memusatkan perhatian 

pada masalah konsisten, yang kedua lebih memperhatikan masalah 

ketepatan. Beberapa metode pengujian reliabilitas diantaranya 

menggunakan cronboach’s alpha dimana uji signifikansi dilakukan 

taraf signifikansi > 0.6 dan setelah diuji validitasnya maka item-item 
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yang gugur dibuang dan item yang tidak gugur dimasukkan ke dalam 

uji reliabilitas (Priyatno, 2008). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Nanny's Pavillon 

 Cafe Nanny's Pavillon pertama kali didirikan pada tanggal 23 Maret 2009 

di Bandung. Inspirasi dibalik restoran ini adalah tradisi dari keluarga pemilik yang 

sering mengadakan pertemuan keluarga setiap dua bulan sekali.Setiap keluarga 

yang datang membawa resep favorit mereka yang nantinya akan disiapkan oleh 

Nanny dan menikmati makanan di Pavillon. Pada akhirnya, pemilik restoran pun 

memutuskan untuk membuka restoran Amerika Perancis yang disebut Nanny's 

Pavillon. Menu yang ada didalam restoran ini pun memakai nama dari para 

keluarga yang mempunyai menu favorit masing-masing.  

 Tradisi keluarga Amerika Perancis sangat diikuti oleh Nanny's Pavillon 

sehingga sangat mencerminkan kehangatan, nyaman dan juga suasana yang akrab. 

Ini adalah salam yang sering disampaikan di setiap outlet Nanny's Pavillon yang 

menggambarkan suasana kehangatan rumah, karena "You're Here, You're 

Family". Saat ini store Nanny's Pavillon sudah terbuka 21 gerai, dimana ada 9 

gerai di Jakarta, 2 gerai di Bekasi, 3 gerai di Tanggerang, 1 gerai di Malaysia, 1 

gerai di Bali, 1 gerai di Yogyakarta, 1 gerai di Bandung, 1 gerai di Surabaya, yang 
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masing-masing gerainya memiliki konsep yang berbeda-beda. Salah satunya 

adalah gerai yang berada di Jakarta, tepatnya di Mall Kota kasablanka yang 

memiliki konsep playroom.memiliki konsep playroom. 

Gambar 4. 1 Interior &Store Nanny's Mall Kota Kasablanka 
Sumber: www.nannyspavillon.com 

4.2 Uji Validitas dan Realibilitas 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 
 

 Pengukuran validitas dilakukan dengan menganalisis faktor kepada hasil 

pre-test untuk melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy 

(KMO), Bartlett’s test of sphericity (signifikansi/Sig), Antiimage matrices (MSA) 

dan factor loading of component matrix (factor loading). 
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Perhitungan sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas Data (pre-test) 

Variabel 

Laten  

Indikator  KMO SIG  MSA Factor 

Loading  

Kesimpulan  

Nilai yang 

diisyaratkan  

≥0.5 <0.05 ≥0.5 ≥0.5 Valid 

PQ 

PQ1 

0,651 0,001 

0,615 0,615 Valid 

PQ2 0,740 0,740 Valid 

PQ3 0,752 0,752 Valid 

PQ4 0,610 0,610 Valid 

P 

P1 

0,689 0,000 

0,667 0,747 Valid 

P2 0,685 0,757 Valid 

P3 0,736 0,761 Valid 

P4 0,676 0,826 Valid 

LO 

LO1 

0,632 0,006 

0,611 0,803 Valid 

LO2 0,603 0,819 Valid 

LO3 0,727 0,689 Valid 

SA 

SA1 

0,788 0,000 

0,770 0,844 Valid 

SA3 0,736 0,890 Valid 

SA3 0,795 0,718 Valid 

SA4 0,820  0,882 Valid 

SA5 0,845 0,776 Valid 

 

CS 

CS1 

0,728 0,000 
0,764 0,904 Valid 

CS2 0,768 0,902 Valid 

CS3 0,669 0,943 Valid 

LOY 

LOY1 

0,733 0,000 

0,782 0,910  Valid 

LOY2 0,687 0,920  Valid 

LOY3 0,747 0,846  Valid 

LOY4 0,728  0,934  Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data oleh SPSS 21 

 Kesimpulan pada item-item indikator (pertanyaan) dalam kuesioner yang 

terdiri dari enam variabel dengan dua puluh tiga indikator benar-benar dapat 

mengukur apa yang ingin diukur dalam penelitian ini. Dalam tabel 4.1 

menunjukkan seluruh indikator pernyataan dalam instrumen penelitian dapat 

memenuhi nilai yang telah disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa semua 
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indikator pernyataan dalam pre-test adalah valid. Tidak perlu ada item indikator 

yang harus disingkirkan atau dibuang, semua item indikator dalam penelitian ini 

dapat digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya.  

4.2.2 Hasil Uji Reliable (pre-test) 

 Uji realibilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan realibilitas 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuesioner terhadap variabel 

nya.Dengan melihat batas nilai cronbach's alpha≥ 0.60 maka, indikator pertanyaan 

dalam kuesioner dinyatakan reliable, dan relevan terhadap variabel (Maholtra 

2005). Berikut ini adalah hasil realibilitas indikator pertanyaan. 

Tabel 4. 2 Hasil Uji Realibilitas Data Pretest 

Variabel Cronbach's Alpha Kriteria 

Product Quality 0,672 Reliable 

Price 0,769 Reliable 

Location 0,655 Reliable 

Store Atmosphere 0,879 Reliable 

Customer Satisfaction 0,903 Reliable 

Loyalty 0,918 Reliable 

Sumber: Hasil pengolahan data oleh SPSS 21 

 Berdasarkan hasil ada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian, yaitu product quality, price, location, store atmospeher, customer 

satisfaction, dan loyalty  memiliki cronbach’s alpha ≥ 0.60. Hasil ini menyatakan 

jika item indikator pernyataan dalam kuesioner ditanyakan ke responden yang 

sama dan berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten. 
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4.3 Profil Responden 

 Pada profil responden akan menggambarkan berbagai profil responden 

secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, 

pekerjaan responden saat ini, dan total rata-rata pengeluaran responden setiap 

bulannya. 

4.3.1 Jenis Kelamin Responden 

 

 

Gambar 4. 2 Jenis Kelamin Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 
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4.3.2 Usia Responden 

 Pada sub bab ini menjelaskan usia responden, yang disajikan dalam bentuk 

gambar dengan nilai hasil presentasi seperti sebelumnya.  

 

Gambar 4. 3 Usia Responden  
Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

 Pada gambar 4.4 diatas, dapat dilihat bahwa usia responden pada 

penelitian ini adalah responden yang berusia 17 sampai 25 tahun yang berjumlah 

89 orang, lalu responden yang berusia 26 sampai 34 tahun berjumlah 22 orang, 

dan selanjutnya untuk responden yang berusia 35 sampai 43 tahun 4 orang.  
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4.3.3 Pendidikan Terakhir Responden 

 Pada sub-sub ini dijelaskan bahwa tingkat pendidikan terakhir responden, 

hasilnya akan disajikan dalam bentuk gambar dengan nilai hasil presentase seperti 

pada profile sebelumnya.  

 

 

Gambar 4. 4 Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

 Pada gambar 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah responden dengan tingkat pendidikan terakhir Sarjana (S1) 

yang berjumlah 64 orang, lalu responden dengan tingkat pendidikan terakhir 

SMA/sederajat berjumlah 36 orang, lalu dilanjutkan dengan tingkat pendidikan 

terakhir diploma berjumlah 9 orang, kemudian untuk responden dengan tingkat 

pendidikan terakhir pascasarjana (S2) berjumlah 6 orang.  
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4.3.4 Pekerjaan Responden 

 Pada sub-bab ini dijelaskan jenis pekerjan responden, hasilnya akan 

disajikan dalam bentuk gambar dengan nilai hasil presentase seperti pada profil 

responden sebelumnya.  

 

 

Gambar 4. 5 Pekerjaan Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

 Pada penelitian ini sebagian besar responden bekerja sebagai pegawai 

swasta yang berjumlah 52 orang dari total keseluruhan responden, lalu responden 

yang masih berstatus sebagai pelajar/mahasiswa sebanyak 40 orang, selanjutnya 

wiraswasta yang berjumlah 14 orang, pekerjaan lainnya sebanyak 7 orang dan 

yang terakhir adalah pegawai negeri yang berjumlah dua orang. 
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4.3.5 Total Rata-rata Pengeluaran Perbulan Konsumen 

 Pada sub-bab ini dijelaskan total rata-rata pengeluaran perbulan pada 

responden, hasilnya akan disajikan dalam bentuk gambar dengan nilai hasil 

presentase seperti pada profil responde sebelumnya.  

 

Gambar 4. 6 Total Pengeluaran Perbulan Konsumen 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Pada gambar 4.5 dapat dilihat bahwa total rata-rata pengeluaran responden 

perbulannya dalam penelitian ini sebagian besar adalah 1-3 juta rupiah perbulan 

dengan responden sebanyak 75 orang, lalu responden  dengan pengeluaran 

perbulannya 4-6 juta rupiah sebanyak 26 responden, selanjutnya pengeluaran 7-9 

juta perbulan sebanyak 11 responden, untuk respponden dengan rata-rata 

pengeluaran lebih dari 10 juta rupiah sebanyak 3 orang.  
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4.4 Hasil Analisis Data 

 Sesuai dengan metode pengolahan data yang telah dipilih pada bab 

sebelumnya, peneliti menggunakan software AMOS 21 sebagai alat pendukung 

analisis Structural Equation Model. Penggunaan AMOS 21 dipilih karena lebih 

mudah digunakan dan dapat langsung mengetahui hasil olah data melalui model 

grafis. Hasil akhir dari AMOS 21 dapat dilihat di model struktural yang menguji 

kecocokan model dengan data yang ada. Alat bantu atau software tambahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 2007 dan SPSS 21. 

4.4.1 Spsifikasi Model 

Pembuatan spesifikasi model pada AMOS 21 terdiri dari model struktural 

(structural model) dan model pengukuran (measurement model). Model struktural 

menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel laten, atau dengan kata lain 

model struktural menggambarkan hipotesis yang dibentuk. Model pengukuran 

tidak jauh berbeda dengan penggambaran model struktural, perbedaannya terletak 

antar variabel teramati (observed variable) dengan variabel laten yang terkait. 

Kedua model tersebut digambarkan dalampath diagram. 

4.4.2 Identifikasi 

Kategori identifikasi terbagi menjadi 3, yaitu under-identiified, just-

identified dan over-identified.Cara untuk mengetahui posisi data tersebut berada 

dalam tiga kategori tersebut, dapat dilihat dari nilai degree of freedom yang 

positif.Setelah dilakukan pengolahan data dengan model pengukuran 
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(measurement model) peneliti dapat mengidentifikasi kategori data tersebut, yang 

diperoleh hasil degree of freedom dengan berikut. 

Tabel 4. 3 Computation of Degress of Freedom 

Number of distinct sample moments 252 

Number of distinct parameters to be 

estimated 

78 

Degrees of freedom (299–74) 174 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan dengan AMOS 21 

 Hasil dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa DF > 0 yang menunjukkan 

model termasuk dalam kategori over-identified. Pada bab sebelumnya telah 

dijelaskan bahwa, model dalam kategori over-identified perlu dilakukan estimasi 

dan penilaian model. Sebelum dilakukan estimasi, data harus dilakukan uji 

validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. 

4.4.3 Uji Model Pengukuran 

4.4.3.1 Uji Validitas dan Uji Realibilitas 

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten 

yang diukurnya. Menurut Hair, etal (2010), suatu variabel dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized 

loading factors) ≥ 0.50 dan idealnya ≥ 0.70. 
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 Reliabilitas adalah konsisten suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM 

akan digunakan composite reliability measure dan variance extracted Measures, 

sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability 

(CR) ≥ 0.70 dan variance extracted (EVA) ≥ 0.50.
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Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 

Variabel 
Laten Indikator 

Uji Validitas Uji Realibilitas 

Factor 

Loading Kesimpulan AVE>0.5 CR>0.7 Kesimpulan 

Product 

Quality 

PQ1 0,699 Valid 

0,519 0,811 Reliable 
PQ2 0,648 Valid 

PQ3 0,739 Valid 

PQ4 0,789 Valid 

Price 

P1 0,737 Valid 

0,523 0,812 Reliable 
P2 0,647 Valid 

P3 0,638 Valid 

P4 0,851 Valid 

Location 

LO1 0.733 Valid 
0,523 0,812 Reliable 

LO2 0.743 Valid 

Store 

Atmosphere 

SA1 0.780 Valid 

0,610 0,887 Reliable 

SA2 0.800 Valid 

SA3 0.711 Valid 

SA4 0,835 Valid 

SA5 0,775 Valid 
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Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas (Lanjutan) 

Variabel 
Laten Indikator 

Uji Validitas Uji Realibilitas 

Factor 

Loading Kesimpulan AVE>0.5 CR>0.7 Factor 

Loading 

Customer 

Satisfaction 

CS1 0,853 Valid 

0,727 0,889 Reliable CS2 0,860 Valid 

CS3 0,845 Valid 

Loyalty 

LOY1 0,873 Valid 

0,708 0,879 Reliable LOY2 0,820 Valid 

LOY3 0,831 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan dengan AMOS 21 dan Microsoft excel 

Pada tabel 4.4 terlihat bahwa seluruh indikator memiliki factor loading 

yang berada ≥ 0.5 yang menjelaskan seluruh indikator dinyatakan valid dan semua 

variabel mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. Selain validitas, tabel 4.5 

juga dapat menjelaskan reliabilitas dari pengukuran AVE dan CR yang telah 

memenuhi syarat dengan demikian diketahui bahwa indikator-indikator yang 

dibentuk mampu menjelaskan variabel laten. 

4.4.4 Estimasi 

 Pada tahap estimasi, data yang harus dilakukan evaluasi kembali. Untuk 

melakukan evaluasi terdapat tahap yang harus dilewati, sebagai berikut: 
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4.4.4.1 Sample Size 

 Syarat dalam menggunakan metode SEM yaitu dengan menggunakan data 

yang berjumlah 100 sampai 200, berdasarkan jumlah indikator yang terdapat pada 

penelitian ini sebanyak 23 indikator maka sesuai dengan ketentuan dari Hair et al. 

(2010) jumlah indikator dikalikan 5. Sehingga data yang diperoleh dalam 

penelitian ini sebanyak 115 data.Dengan demikian syarat jumlah data pada 

metode SEM telah terpenuhi. 

4.4.5 Uji Model Keseluruhan 

4.4.5.1 Pengukuran Goodness Fit (GOF)  

Tabel 4. 5 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat 
Kecocokan  

Hasil 
Perhitungan  

Kesimpulan  

CMIN/df CMIN/df 2.811 Good Fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0.08 
(good fit) 0.08 ≤ 
RMSEA ≤ 0.10 
(marginal fit) 

RMSEA ≥ 0.10 
(poor fit) 

0,126 Poor Fit 

CFI 

CFI≥ 0.90 (good 
fit) 

0.80 ≤ CFI ≤ 0.90 
(marginal fit) 

 

0.790 Poor Fit 

Sumber: Hasil pengolahan dengan AMOS 21 

 Berdasarkan tabel 4.5 memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF yang 

terdiri dari CMIN/df, RMSEA, dan CFI menunjukkan satu ukuran dengan kriteria 

good fit, lalu ada poor fit, dan marginal fit. Jika ada satu atau lebih parameter 
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yang telah fit maka model dinyatakan fit. Maka dapat disimpulkan bahwa model 

dalam penelitian ini dinyatakan fit (Hait et al., 2010). 

4.4.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis Dalam Struktural Model (Structural Model 

Fit) 

 Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang 

mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten 

eksogen dan variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap 

koefisien-koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal 

atau pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan 

rerangka konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan 

diketahui tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi 

paramater menunjukkan hasil yang sesuai dengan hipotesis dan tingkat 

signifikansi  p < 0.05 maka hipotesis yang diajukan berarti didukung data. Jika 

nilai estimasi parameter menunjukkan hasil tidak sesuai dengan hipotesis dan 

tingkat signifikansi p > 0.05 (Hair et al,. 2010). maka hipotesis yang diajukan 

berarti tidak didukung data.Hasil pengujian hipotesis pada model keseluruhan 

dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini.
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Tabel 4. 6 Output Regression Weights 

Hipotesis  Path Estimasi P Kesimpulan  

1. PQ → CS 0,010 0,879 Tidak didukung oleh 

data 

2 P → CS 0,407 *** Didukung oleh data 

3 LO → CS 0,310 *** Didukung oleh data 

4. SA → CS 0,637 *** Didukung oleh data 

5. CS → LOY 1,014 *** Didukung oleh data 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

 Berdasarkan tabel 4.6 diatas, terdapat 5 hipotesis yang terbukti yaitu  H2, 

H3, H4 dan H5. Untuk hipotesis yang tidak berpengaruh terdapat pada H1. 

4.5 Metode Hasil Pembahasan  

Gam
bar 4. 7 Model Hasil Pembahasan 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 
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4.5 Pembahasan 

Setelah melakukan analisis data dengan mengacu pada metode SEM, hasil 

menunjukkan seluruh variabel telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas dan 

model keseluruhan telah menunjukkan kecendrungan ke arah yang baik. Dari 

pengujian hipotesis pada tabel 4.6 yang diajukan pada model penelitian ini, empat 

hipotesis memiliki pengaruh yang signifikan dan satu hipotesis tidak terbukti 

dalam penelitian ini. Pembahasan dari pengujian masing-masing hipotesis 

penelitian akan dijelaskan berikut ini. 

4.5.1 Hasil Uji product quality terhadap customer satisfaction 

 Hasil penelitian menunjukan product quality tidak signifikan terhadap 

customer satisfaction. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mosahab (2010) yang menyatakan kepuasan yang dirasakan 

setelah pengalaman yang dirasakan oleh konsumen terhadap suatu produk. Tidak 

adanya pengaruh antara product quality dengan customer satisfaction, karena 

setiap kualitas produk yang baik atau buruk tidak ada pengaruh bagi kepuasan 

konsumen Cafe Nanny's Pavillon (Irwan Wijaya,2013). 

4.5.2 Hasil Uji price terhadap customer satisfaction 

 Pada tabel 4.5 price berpengaruh positif terhadap customer satisfaction 

berdasarkan data pekerjaan dalam penelitian ini adalah pegawai swasta sebanyak 

52%. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haghighi 

Mohammad (2012) yang melakukan penelitian pada industri restoran yang ada di 

Tehran (Iran), harga yang terjangkau akan mempengaruhi kepuasan konsumen 

Peningkatan Consumer,..., Cut Shafira Rizkya, Ma.-IBS, 2016



79 
 

    Indonesia Banking School 
 

 

Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka) karena tentunya mereka pernah 

berkunjung sebanyak dua kali, dalam pembelian sebelumnya konsumen telah 

memiliki pengalaman dan merasakan sendiri setelah berkunjung ke Cafe Nanny's 

Pavillon (Mall Kota Kasablanka).  

4.5.3 Hasil Uji location terhadap customer satisfaction 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa location berpengaruh positif terhadap 

terhadap customer satisfaction. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Yoo, et al. (1998) yang menyatakan bahwa lokasi yang strategis dapat 

mendorong kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Hal ini membuktikan bahwa 

lokasi cafe yang dekat dengan konsumen, lokasi yang strategis, dan juga mudah 

untuk dijangkau dengan kendaraan umum dapat meningkatkan kepuasan yang 

dirasakan oleh konsumen, karena hal tersebut dapat memudahkan konsumen 

dalam menemukan cafe. Dengan demikian konsumen akan merasa puas karena 

kenyataan yang dirasakan sesuai dengan harapan konsumen.   

4.5.4 Hasil Uji store atmosphere terhadap customer satisfaction 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa store atmosphere memiliki pengaruh 

positif terhadap customer satisfaction. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh yang menyatakan bahwa konsumen yang berada didalam cafe akan 

merasakan atmosphere yang ada didalam cafe, dan atmosphere itu akan 

menciptakan suatu kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Sikap konsumen 

yang telah mengunjung Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota kasablanka) lebih dari 

dua kali menimbulkan perasaan yang positif terhadap suasana yang terdapat 
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didalam cafe tersebut. Suasana nyaman yang dirasakan oleh konsumen dapat 

membuat konsumen merasa betah untuk berlama-lama berada didalam cafe. 

Ditambah lagi dengan keunikan yang ada didalam cafe yang memiliki tema 

playroom membuat para orang tua yang membawa anak kecil merasa aman karena 

banyaknya mainan yang dapat dimainkan oleh anak mereka sehingga para orang 

tua tidak kesulitan dalam menjaga dan memberikan makan. 

4.5.5 Hasil Uji customer satisfaction terhadap Loyalty 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa customer satisfaction berpengaruh 

positif terhadap loyalty. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Koo 

(2003) yang menyatakan bahwa kepuasan konsumen yang dinilai positif akan 

berdampak baik bagi cafe karena hal ini akan mendorong konsumen yang lebih 

loyal terhadap cafe. Konsumen yang puas, akan akan lebih sering mengunjungi 

cafe dan menikmati menu yang ditawarkan oleh cafe. Konsumen akan merasa 

bahagia dan juga senang dengan apa yang ditawarkan oleh cafe tersebut. 

Mempertahankan konsumen yang yang sudah ada dan mempertahankan tingkat 

keloyalitasan konsumen akan sangat penting didalam dunia persaingan bisnis 

didunia restoran.  

4.6 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 

product quality, price, location, store atmosphere, dan customer satisfaction 

terhadap loyalty. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diberikan masukkan 

bagi perusahaan Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota kasablanka). Berdasarkan hasil 
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penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam penelitian ini product quality, 

price, location, dan store atmosphere memiliki pengaruh dengan efek tidak 

langsung terhadap loyalty, melalui variabel cutstomer satissfaction. Nilai estimasi 

yang tertinggi pertama untuk efek tidak langsung sebesar 0,637 dihasilkan dari 

store atmosphere terhadap customer satisfaction, dan nilai estimasi tertinggi 

kedua untuk efek tidak langsung yaitu location terhadap customer satisfaction 

sebesar 0,407. Product quality tidak memiliki pengaruh dengan efek tidak 

langsung terhadap loyalty melalui variabel customer satisfaction dengan nilai 

estimasi sebesar 0,010. Maka, pada penelitian ini dapat memberikan masukkan 

bagi perusahaan Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka). 

1. Product quality yang ditawarkan oleh cafe Nanny's Pavillon dirasa 

kurang memberikan rasa puas bagi konsumen. Product quality 

tidak memiliki pengaruh terhadap customer satisfaction. Karena 

konsumen merasa kualitas produk yang ditawarkan pada cafe  

kurang lezat terutama pada makanan, suhu pada makanan yang 

disajikan juga tidak sesuai dengan makanan yang dipesan. 

Misalnya, Heavy Alvin's Potato yaitu keripik kentang yang 

disajikan dengan saus bolognise dan keju mozarella kurang panas 

sehingga kejunya kurang melt dan konsumen kurang puas dengan 

makanan yang disajikan ditambah dengan waktu menunggu 

makanan datang yang cukup lama. Sehingga cafe Nanny's Pavillon 

harus lebih memperhatikan kualitas produk yang akan ditawarkan 
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oleh konsumen agar kualitas produk tersebut dapat memberikan 

suatu kepuasan yang dirasakan oleh konsumen yang akhhirnya 

akan menimbulkan suatu tingkat loyalitas yang dirasakan oleh 

konsumen cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka). 

2. Menurut hasil penelitian ini, indikator yang memiliki pengaruh 

paling kuat yakni indikator dari store atmosphere yang memiliki 

pengaruh paling kuat yakni indikator SA4 dengan nilai estimasi 

dari indikator sebesar 0,637, yang menyatakan bahwa "warna pada 

ruangan cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka) sangat 

menarik" dapat dilihat pada lampiran 7.  Cafe Nanny's Pavillon 

memiliki konsep homey dimana konsumen akan merasa nyaman 

selayaknya dirumah dengan nuansa dan warna yang hangat ketika 

konsumen berada didalam cafe. Cafe Nanny's Pavillon dapat 

memanfaatkan konsep yang dimilikinya, setiap konsumen yang 

datang ke cafe Nanny's Pavillon akan disambut dengan kata 

"You're Here, You're Family" karena setiap konsumen yang datang 

akan dianggap keluarga, dan pelayan yang ada di cafe akan 

bersikap sebagai Nanny yang memberikan pelayanan kepada tuan 

rumahnya. Cafe Nanny's Pavillon dapat meningkatkan penjualan 

dengan cara melakukan pendekoran ulang secara berkala pada 

perabotan yang ada di cafe Nanny's Pavillon, seperti menambah 

item-item baru, menambahkan icon baru, remake seragam 
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karyawan agar dekorasi dan suasana yang ada didalam cafe tidak 

terlihat monoton, warna yang ditampilkan juga harus menarik hal 

ini dilakukan untuk menarik konsumen agar berkunjung dan juga 

nyaman untuk berlama-lama di cafe. Responden penelitian ini rata-

rata berumur 17-25 yang senang berkumpul dan menyukai warna 

yang cerah, dimana cafe Nanny's Pavillon dapat melibatkan 

konsumen dalam pemilihan warna pada ruangan dengan 

memberikan kuesioner untuk pemilihan warna dekorasi cafe 

selanjutnya. Sehingga, ada rasa kepuasan yang dirasakan oleh 

pelanggan, karena cafe Nanny's Pavillon melibatkan konsumen 

dalam pemilihan warna dekorasi cafe Nanny's Pavillon.  

3. Menurut hasil penelitian ini, indikator dari location yakni indikator 

LO3 dengan nilai estimasi dari indikator sebesar 0,407, yang 

menyatakan bahwa "lokasi toko mudah dijangkau oleh kendaraan 

umum". Hal ini dapat dilihat pada lampiran 7. Location adalah 

salah satu hal yang sangat penting karena keberadaan lokasi sangat 

membantu sebuah cafe dalam meningkatkan profitabilitas yang 

dimiliki oleh suatu cafe, maka pemanfaatan lokasi harus bisa 

dimaksimalkan sebaik-baiknya untuk memberikan kesan atau citra 

yang baik dimata konsumen. Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota 

kasablanka) berada dititik rawan kemacetan, sehingga perusahaan 

dapat membuka toko sendiri diluar dari mall yang strategis dengan 
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kawasan anak muda yang mencari tempat cozy untuk berkumpul 

dan juga bersenang-senang dengan orang terdekat. Banyaknya 

kendaraan umum sebagai akses yang dapat membantu konsumen 

cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota kasablanka) dalam mencapai 

tujuan. 

4. Menurut hasil penelitian ini, indikator dari price yakni indikator P4 

dengan nilai estimasi dari indikator sebesar 0,851, yang 

menyatakan bahwa "harga sesuai dengan manfaat yang diterima 

oleh pelanggan". Harga adalah suatu nilai yang dirasakan oleh 

konsumen, dan hal ini sangat sensitif bagi konsumen ketika 

konsumen ingin membeli suatu produk tertentu. Cafe Nanny's 

Pavillon harus menetapkan harga yang sesuai dengan kualitas yang 

ditawarkan, sehingga konsumen akan merasa puas dengan harga 

yang dirasakan oleh konsumen cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota 

Kasablanka). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, dari lima hipotesis penelitian yang 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

a. Product quality tidak berpengaruh terhadap customer satisfaction bahwa 

perusahaan Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka) tidak dapat 

mengoptimalkan cita rasa dari kualitas produk yang akan ditawarkan 

kepada konsumen, mningkatkan kualitas dari produk yang akan dijual, 

mentata secara baik makanan atau minuman yang akan dihidangkan, dan 

menyajikannya dengan suhu yang sesuai (Irwan Wijaya, 2013).  

b. Price berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction 

yang menyimpulkan bahwa harga yang terjangkau akan mempengaruhi 

kepuasan yang dirasakan oleh konsumen (Haghighi, 2012). 

c. Location berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction 

bahwa lokasi cafe yang dekat dengan konsumen, lokai yang sstragtegis, 

dan mudah untuk dijangkau dengan kendaraan umum akan meningkatkan 

kepuasan yang dirasakan oleh konsumen (Yoo, 1998). 

d. Store atmosphere berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer 

satisfaction bahwa konsumen yang berada di dalam cafe akan merasankan 

suasana yang ada di dalam cafe, dan suasana atau atmosphere itu akan 

Peningkatan Consumer,..., Cut Shafira Rizkya, Ma.-IBS, 2016



87 
 

    Indonesia Banking School 
 

 

menciptakan sutu kepuasan yang dirasakan oleh konsumen (Grewal.,et al, 

2003).  

e. Customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalty 

yang menyatakan bahwa konsumen yang puas, akan lebih sering 

mengunjungi cafe  dan akan menikmati menu yang akan ditawarkan oleh 

cafe (Koo,2003).  

5.2 Saran 

 Penelitian ini tentu saja masih jauh dari sempurna, dan tentunya terdapat 

keterbatasan yang dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Oleh karena itu, 

peneliti memberikan saran baik untuk perusahaan Cafe Nanny's Pavillon (Mall 

Kota Kasablanka) maupun untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:  

1. Perusahaan Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka) 

a. Warna yang ditampilkan di dalam ruangan Cafe Nanny's Pavillon harus 

menarik perhatian konsumen yang akan berkunjung, dan melibatkan 

konsumen dalam pemilihan warna ruangan. Hal ini dapat membuat 

konsumen merasa betah untuk berlama-lama berada di dalam cafe, dan 

merasa nyaman dengan warna yang ada di dalam ruangan.   

b. Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka) dapat melakukan 

pendekoran ulang secara berkala pada perabotan yang ada di cafe Nanny's 

Pavillon, seperti menambah item-item baru, menambahkan icon baru, 

remake seragam karyawan agar dekorasi dan suasana yang ada didalam 

cafe tidak terlihat monoton.  
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c. Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka) dapat merubah lokasi 

diluar mall ke lokasi yang lebih strategis yang dekat dengan lokasi anak 

muda zaman sekarang seperti di Kelapa Gading, Tebet, Kemang atau 

tempat lainnya yang dapat menarik konsumen untuk berkunjung. Lokasi 

juga harus mudah dijangkau dengan kendaraan umum yang dapat 

memudahkan konsumen dalam mencapai tujuan ke cafe.  

d. Harga yang ditawarkan pada Cafe Nanny's Pavillon (Mall Kota 

Kasablanka) harus sesuai dengan kualitas yang ditawarkan kepada 

konsumen. Adanya diskon atau promo yang ditawarkan oleh cafe kepada 

konsumen dapat menarik konsumen dalam melakukan pembelian. 

Misalnya, konsumen Nanny's yang memiliki member mendapatkan diskon 

sekian persen dalam melakukan pembelian ketika hari ulang tahunnya, dan 

Cafe Nanny's Pavillon dapat melakukan event atau promo lainnya dalam 

menarik konsumen yang akan berkunjung ke cafe.  

2. Peneliti selanjutnya 

a. Menambahkan variabel marchandise quality dan menambahkan faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi kepuasan yang dirasakan oleh 

konsumen, sehingga mencapai suatu tingkat loyalitas yang diharapkan 

oleh perusahaan (Reddy, Reddy, Azeem, 2011). Jika penelitian 

selanjutnya ingin menggunakan kuesioner online ada baiknya jika setiap 

indikator dari masing-masing variabel di perhatikan agar responden dapat 
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memahami maksud dari pernyataan yang disampaikan dan hasil yang 

diperoleh nantinya dapat sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai.  

b. Peneliti selanjutnya  menggunakan penelitian yang serupa tapi ada 

baiknya jika mengganti objek yang berbeda dari penelitian yang telah 

dilakukan, hal ini bertujuan untuk melihat apakah hasil pada objek yang 

berbeda memiliki perbedaan yang lebih baik. 
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2. Validitas Price 
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3. Validitas Location 
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4. Validitas Store Atmosphere  
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5. Validitas Customer Satisfaction 
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6. Validitas Loyalty  

 

 

 

Peningkatan Consumer,..., Cut Shafira Rizkya, Ma.-IBS, 2016



108 
 

    Indonesia Banking School 
 

 

1. Realibility Product Quality  

 

2. Realibility y Price  

 

3. Realibility Location  
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4. Realibility y Store Atmosphere  

 

5. Realibility Customer Satisfaction  

 

6. Realibility Loyalty  
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Lampiran  4 : Path Diagram Structural Model 
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Lampiran  6 : Estimate-Regression Weight 
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