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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
I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah
Penjualan ritel di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat
menurut data dari Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo), pertumbuhan
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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.
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, 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.
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, blackhouse cafe,
Bong Kopitow, dan lain-lain. Dengan banyaknya bisnis cafe unik di Indonesia
khususnya di Jakarta, perlu adanya penelitian yang dapat menggambarkan
perspesi konsumen terhadap kepuasan dan akhirnya akan menimbulkan
loyalitas terhadap cafe.
2. LANDASAN TEORI
2.1 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.
2.2 Product quality
Product quality adalah karakteristik dari produk atau jasa yang dimiliki
oleh suatu perusahaan. Product quality dikatakan baik jika harapan dari
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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 bahwa kualitas suatu barang dari sebuah perusahaan memegang
pernanan penting dalam penghasilan profit perusahaan.
2.3 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).
2.4 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.
2.5 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).
2.6 Customer 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 konsumen diberbagai produk.Kepuasan biasanya menengahi efek dari
kualitas produk, kualitas layanan, kualitas harga atau ekuitas pembayaran
terhadap loyalitas (Fornell et al, 1996).
2.7 Loyalty
Menurut Kotler (2012) loyalty adalah sebuah komitmen yang dimiliki oleh
seorang konsumen untuk membeli kembali barang atau jasa yang dimiliki oleh
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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).
3. KERANGKA KONSEPTUAL
3.1 PENGARUH ANTARA 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 Mohammad, 2012). Dengan demikian, peneliti memiliki hipotesis
sebagai berikut:
H1: Product Quality berpengaruh posititif terhadap Customer satisfaction
3.2 PENGARUH ANTARA 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). Kepuasan akan semakin tinggi ketika apa yang
diharapkan oleh konsumen tercapai, dan price pula akan menjadi komponen
penting untuk mencapai kepuasan yang diharapkan oleh konsumen (Malik et
al., 2012).
H2: Price berpengaruh posititif terhadap Customer satisfaction
3.3 PENGARUH ANTARA 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
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dirasakan oleh konsumen dipengaruhi secara signifikan oleh lokasi, desain dan
tata letak.
H3: Location berpengaruh posititif terhadap Customer satisfaction
3.4 PENGARUH ANTARA 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.
H4: Store Atmosphere berpengaruh posititif terhadap Customer satisfaction
3.5 PENGARUH ANTARA 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).
H5: Customer Satisfaction berpengaruh posititif terhadap Loyalty

Gambar 2. 1 Model Penelitian
Sumber : Replikasi dari Mohammad Haghighi (2012)
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3. METODE 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).
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 crosssectional dimana suatu sampel respon diambil dari populasi sasaran dan
informasi diperoleh dari sampel tersebut hanya satu kali (Maholtra, 2005).
3.3 Metode Penghimpunan Data
Penelitian ini menggunakan data untuk penyelesaian penelitian
bersumber dari data primer dan data sekunder
1. Data Primer
Data primer merupakan data yang dibuat oleh peneliti untuk
menyelesaikan masalah penelitian (Malhotra, 2010). Data primer diperoleh dari
responden secara langsung di lokasi penelitian. Data primer yang diperoleh
dari objek penelitian melalui observasi langsung dan tidak langsung, serta
pengisian kuesioner dengan responden yang terdiri dari konsumen Cafe
Nanny's Pavillon (Mall Kota Kasablanka) yang telah berkunjung lebih dari dua
kali.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan untuk mendukung
penyelesaian penelitian (Malhotra, 2010). Pada data sekunder berisikan
informasi dan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang
dilakukan. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, majalah, internet, dan
sumber lain guna mendukung penelitian ini.
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3.3.1 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, 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). 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 = indikator x (5-10)
Jumlah Sampel = 23 x 5 = 115
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3.4 Operasional Variabel
Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel

Definisi

Alat Ukur

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)

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)

Skala
Pengukuran

Interval
Scale
1-7

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

Variabel
Location
(LO)

Customer
Satisfaction
(CS)

Loyalty
(L)

Definisi
Lokasi yang
strategis dapat
memudahkan
konsumen dalam
menemukan toko
(Changjo Yoo,
1998)

Keputusan yang
dirasakan setelah
pengalaman yang
dirasakan oleh
konsumen terhadap
suatu produk
(Mosahab,2010)

Komitmen
konsumen pada
suatu perusahaan
pada periode waktu
tertentu (Oliver,
1999)

Alat Ukur
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)

Skala
Pengukuran
Interval
Scale
1-7

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

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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4. Analisis dan pembahasan
4.1 Profil Responden
Seluruh responden berjumlah 115 orang, dapat dilihat bahwa responden
wanita berjumlah 89 orang dan laki-laki berjumlah 26 orang, mayoritas responden
dalam penelitian ini adalah berumur 17-25 tahun atau sebesar 89% dari total
responden. Selanjutnya, kebanyakan responden bekerja sebagai pegawai swasta atau
sebesar 52% persen dan pendidikan terakhir adalah sarjana S1 yang dari total
responden yang ada sebanyak 64%. Total pengeluaran responden rata-rata 1-3 juta
perbulan bila dipersenakan dari seluruh responden yang ada adalah sekitar 75%.
4.2 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.
4.3 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 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
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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 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 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
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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 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).
5. Kesimpulan dan Saran
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).
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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 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.
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.
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2. Peneliti selanjutnya
a. Menambahkan variabel marchandise quality dan menambahkan faktorfaktor 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 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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