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ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyse the influence of price perception, product 

attributes, tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and emphaty to customer D’cost 

Kemang satisfaction. The object of this research is D’cost Kemang restaurant, and the subject is 

D’cost Kemang restaurant customer. 

This study uses non-probability sampling method to the data by distributing 

questionnaires to 101 respondents. The results of the questionnaires was analyzed by using 

multiple linear regression analysis, t-test and F-test. This study has produced five outcomes: first 

of all, the t-test result shows that the independent variables which includes, price perception, 

tangibles, reliability, responsiveness, and emphaty have significant relationship to the costumer 

satisfaction, while product attributes and assurance has no significant correlation to the 

costumer satisfaction. 

Therefore, in order to increase costumer satisfaction of D’cost Kemang restaurant, the 

company should maximize the price perception, tangibles, reliability, responsiveness, assurance, 

and emphaty. 

 

Keywords : price perception, product attributes, tangibles, reliability, responsiveness, 

assurance, emphaty to customer satisfaction and D’cost Kemang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gaya hidup masyarakat metropolitan saat ini telah banyak berubah dan bergeser ke arah 

yang lebih modern. Perubahan ini membuat aktivitas kerja para metropolis berubah menjadi 

pribadi yang sibuk. Tidak hanya kaum pria saja yang memiliki aktivitas yang tinggi, saat ini 

kaum wanita banyak juga yang memilih untuk memiliki karier dibandingkan hanya menjadi ibu 

rumah tangga, sehingga urusan rumah tangga menjadi terbengkalai. Urusan rumah tangga yang 

terbengkalai diantaranya memasak sehingga masyarakat akan cenderung lebih sering untuk 

memilih membeli dan mengkonsumsi makanan yang berasal dari restoran, café atau tempat-

tempat makan lainnya. 

Jakarta sebagai kota tersibuk dan memiliki  kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan 

banyaknya usaha di bidang restoran atau warung makan bermunculan. Tempat-tempat tersebut 

biasanya  menyediakan  berbagai macam variasi, suasana, serta nilai yang berbeda di setiap 

tempatnya. Jumlah yang banyak ini menyebabkan tingkat persaingan yang tinggi pula di dalam 

bisnis kuliner di Jakarta. 

Setiap perusahaan bahkan yang bergerak di bidang kuliner saat ini harus mampu 

menghadapi persaingan yang sangat ketat seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang 

terjadi dewasa ini. Maka dari itu, perusahaan harus  mementingkan kepuasan dari konsumen 

lebih dari apapun.  

Secara umum tujuan perusahaan adalah mencapai dan meningkatkan keuntungan melalui 

volume penjualan yang menguntungkan. Artinya, laba itu dapat diperoleh melalui pemuasan 

konsumen. Dengan laba ini, perusahaan dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat 

memberikan tingkat kepuasan yang lebih besar kepada konsumen. Dapat pula dikatakan bahwa 
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sebenarnya laba itu sendiri merupakan pencerminan dari usaha-usaha perusahaan yang berhasil 

menciptakan kepuasan pada konsumen.  

Untuk memberikan kepuasan  tersebut, perusahaan harus mampu menyediakan atau 

menjual barang dan jasa yang paling baik dengan harga yang layak dan sesuai. Dalam 

menjalankan usahanya, pemilik usaha dapat menentukan strategi apa yang harus dipakai agar 

dapat menciptakan kepuasan  pada  pelanggan karena  kepuasan pelanggan terbentuk jika 

pemasar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan memiliki hubungan 

yang erat dengan kepuasan konsumen. Dengan adanya kualitas, akan mampu memberikan suatu 

dorongan kepada konsumen untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. 

Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan kepuasan konsumen dengan meminimkan 

atau meniadakan pengalaman konsumen yang kurang menyenangkan.  

Hubungan antara penciptaan kepuasan kepada pelanggan daengan kondisi persaingan 

sangat berkaitan erat. Mengapa begitu?  Karena ketika pelanggan merasa puas maka akan 

memberikan dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan. 

Dengan ikatan yang terjalin tersebut, memungkinkan perusahaan untuk mengetahui lebih banyak 

apa saja hal-hal yang diharapkan oleh pelanggan serta perubahan-perubahan yang terjadi pada 

selera atau perilaku konsumen. Dengan terpantaunya hal tersebut, perusahaan akan senantiasa  

memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga pelanggan akan merasa puas. Ketika pelanggan 

merasa puas maka pelanggan akan tetap setia kepada perusahaan tersebut sehingga perusahaan 

akan mampu disandingkan dengan perusahaan lain tanpa harus takut akan kalah dalam 

persaingan. 

Tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu barang akan memberikan cerminan 

keberhasilan produsen dalam memproduksi suatu barang, sebab suatu produk akan menjadi gagal 

apabila barang tersebut tidak memberikan kepuasan bagi penggunanya. Karena hal tersebut, 

maka produsen dengan segala kemampuannya akan berupaya semaksimal mungkin agar 

konsumen merasa puas dengan barang yang dibeli. Untuk menentukan kelangsungan hidup 
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perusahaan dalam jangka panjang biasanya sangat dipengaruhi oleh tingkat kepuasaan 

konsumen. Untuk itu perusahaan harus bersaing dengan perusahaan sejenis dengan menampilan 

produk yang berbeda atau lebih spesifik. Bahkan harus mempunyai karakteristik tersendiri yang 

mampu memuaskan konsumen sasaran. 

Pada kenyataannya, usaha untuk memuaskan konsumen tidaklah semudah yang dipikirkan. 

Kegiatan pemasaran beroperasi pada situasi persaingan usaha yang semakin ketat dan dalam 

lingkungan yang terus menerus berkembang. Hal tersebut secara langsung maupun tidak 

langsung telah mempengaruhi kehidupan, tata ekonomi, cara-cara pemasaran dan perilaku 

konsumennya.  

Secara sederhana kualitas pelayanan dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara 

layanan yang diharapkan konsumen dengan layanan yang diterimanya. Chandra (2002) 

mengatakan ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas layanan yaitu expect service dan 

perceive service yang menjelaskan bahwa apabila jasa yang diterima atau dirasakan sesuai 

dengan harapan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal atau baik, 

sedangkan jika jasa yang diterima lebih rendah dari pada kualitas yang diharapkan maka kualitas 

jasa dipersepsikan buruk. 

Kotler (2006) mengatakan bahwa Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Tingkat kepuasan 

merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja 

berada dibawah harapan, maka pelanggan akan kecewa. Namun, bila kinerja sesuai dengan 

harapan, maka pelanggan akan merasa puas. Harapan pelanggan dapat dibentuk oleh pengalaman 

masa lampau. Kepuasan merupakan sesuatu hal yang harus diperhatikan oleh produsen. 

Terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan beberapa manfaat salah satunya hubungan 

antara perusahaan dan konsumennya menjadi erat. Triatmojo (2006), mengatakan bahwa 

kepuasaan pelanggan adalah suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan kebutuhan pelanggan 
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dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan dan harapan pelanggan.  

Pengembangan sebuah produk atau jasa melibatkan penentuan manfaat yang diberikan, 

sehingga mampu meraih kepuasan konsumen. Manfaat ini dikomunikasikan dan diserahkan 

dengan atribut produk seperti merk, kualitas, fitur (features) dan rancangan. Maka semakin tinggi 

tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu produk akan semakin tinggi pula nilai penjualan 

produk tersebut.  

Menurut pakar pemasaran, Kotler (2006), ditandaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah 

perasaan senang atau kekecewaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang 

dirasakan dan dibandingkan dengan harapannya. Kepuasan adalah semacam langkah 

perbandingan antara pengalaman dengan hasil evaluasi, dimana dapat menghasilkan sesuatu 

yang nyaman secara rohani, bukan hanya nyaman karena dibayangkan atau diharapkan. 

Kepuasan atau ketidakpuasan bukan merupakan emosi melainkan sesuatu hasil evaluasi dari 

emosi.  

Berkembangnya salah satu restoran bernama D’cost yang berada di daerah Kemang 

memiliki tujuan yang sama dengan kebanyakan restoran lainnya, yaitu ingin memenuhi 

keinginan dan kebutuhan konsumennya. Misalnya harga yang terjangkau, produk produk pilihan 

yang berkualitas, dan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Pelayanan konsumen yang baik 

dan memuaskan harus menjadi misi utama bagi sebuah restoran dimana kepuasan pelanggan 

menjadi sorotan utama bagi banyak perusahaan-perusahaan dalam memutuskan strategi untuk 

memenangkan persaingan. Kualitas pelayanan serta produk yang ditawarkan dengan harga 

murah didukung fasilitas juga menjadi modal utama untuk menarik minat konsumen.  

Suatu hal yang harus diperhatikan dalam persaingan adalah bagaimana sikap konsumen 

setelah menerima dan merasakan manfaat atau nilai dari suatu produk, apakah konsumen tersebut 

telah memiliki  rasa puas dan komitmen terhadap produk tersebut atau tidak. Demikian pula 

dengan Restoran D’cost cabang Kemang yang lebih berorientasi pada upaya untuk mengarahkan 
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pelanggan maupun calon pelanggan untuk lebih puas terhadap restoran. Kepuasan pelanggan 

tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor harga, produk, dan kualitas pelayanan. karena pelanggan 

yang puas terhadap produk berpotensi melakukan pembelian ulang terhadap produk.  

Berdasarkan hal-hal yang menjadi latar belakang masalah tersebut, maka, penulis tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut mengenai kepuasan konsumen pada restoran D’cost kemang dengan 

membuat skripsi berjudul ANALISIS PENGARUH PERSEPSI HARGA, ATRIBUT PRODUK, 

DAN KUALITAS PELAYANAN (tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan 

emphaty) TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (SUATU STUDI PADA RESTORAN 

D’COST KEMANG) 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka  rumusan 

masalah yang ditarik adalah sebagai berikut : 

1. Apakah persepsi harga mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen pada restoran D’cost 

Kemang ? 

2. Apakah atribut produk mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen pada restoran D’cost 

Kemang ? 

3. Apakah kualitas pelayanan yang terdiri dari tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan 

emphaty mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen pada restoran D’cost Kemang ? 

4. Apakah persepsi harga, atribut produk, dan kualitas pelayanan yang terdiri dari tangibles, 

reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

konsumen pada restoran D’cost Kemang ? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dimaksud agar penulisan lebih terarah dan dipahami oleh pembaca 

sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pembatasan masalah meliputi : 

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sebagai 

bahan masukan dalam penyusunan suatu karya ilmiah sehingga diperoleh suatu kejelasan tentang 
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pengaruh  Persepsi Harga, Atribut Produk, dan kualitas layanan terhadap kepuasaan pelanggan. 

Pada penelitian ini difokuskan pada pengaruh Persepsi Harga, Atribut produk, dan kualitas 

layanan terhadap kepuasaan pelanggan di restoran D’cost kemang. 

2. Adapun pemilihan restoran D’cost Kemang karena peneliti ingin mengetahui apakah benar 

persepsi konsumen terhadap harga yang ditawarkan sudah cukup murah. 

3. Penelitian ini dimulai dari bulan Oktober 2011 sampai bulan Januari 2012. Penelitian ini memilih 

area Jakarta sebagai lokasi penelitian, karena restoran D’cost Kemang berada di jalan Kemang 

raya, Jakarta selatan dan mayoritas pengunjung D’cost adalah warga Jakarta.  

4. Responden pada penelitian ini adalah pria dan wanita yang minimal telah berumur 17 tahun, 

berdomisili di Jakarta dan pernah mengkonsumsi produk D’cost Kemang dalam waktu tiga bulan 

terakhir. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menjawab pertanyaan dari perumusan 

masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hal berikut : 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi harga  terhadap kepuasan pelanggan restoran 

D’cost Kemang. 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh atribut produk  terhadap kepuasan pelanggan restoran 

D’cost Kemang. 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan yang terdiri dari tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance, dan emphaty terhadap kepuasan konsumen pada restoran D’cost 

Kemang. 

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi harga, atribut produk, dan kualitas pelayanan 

yang terdiri dari tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty terhadap 

kepuasan konsumen pada restoran D’cost Kemang. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat 

berguna bagi : 

1. Peneliti : 

Untuk menambah pengetahuan dan mengetahui proses penerapan langsung teori pemasaran yang 

ada di dalam dunia nyata, terutama teori persepsi harga, atribut produk, dan kualitas pelayanan. 

2. Bagi Manajemen D’cost : 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penerimaan masukan dan saran bagi 

manajemen mengenai permasalahan yang diteliti dan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk meningkatkan kualitas restoran. 

3. Bagi akademisi : 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan, serta menambah informasi kepada pembaca mengenai masalah yang diteliti, 

sehingga dapat dijadikan juga sebagai referensi yang digunakan dala penelitian berikutnya 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang penulis memilih topik penelitian beserta masalah penelitian 

yang akan dibahas. Selain itu dijelaskan juga tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian dan 

bagaimana sistematika penulisan penelitian. 

2. BAB II LANDASAN TEORITIS 

Terdiri atas tinjauan pustaka yang memuat landasan teori berkaitan dengan masalah yang dibahas 

dalam penelitian dan kerangka pemikiran yang sesuai dengan tujuan untuk menganalisis dan 

memecahkan masalah yang diteliti. 
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3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi objek penelitian yaitu tempat dilakukannya penelitian, metode pengumpulan data yaitu 

cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkannya, dan 

metode analisis data yakni cara yang diambil penulis untuk mengolah data dan informasi yang 

telah didapat. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Membahas mengenai gambaran umum objek penelitian dan hasil analisis sehubungan dengan 

perumusan masalah yang telah ditetapkan untuk diteliti. 

5. BAB V PENUTUP 

Merupakan penutup dari semua bab yang berisi kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan 

dan saran yang bisa diberikan untuk meningkatkan kualitas objek penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pemasaran 

Pemasaran adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup 

perusahaan, Dengan implementasi pemasaran yang baik dan sesuai maka perusahaan dapat 

memenuhi produk atau jasa yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Saat ini 

kegiatan pemasaraan tidak hanya terbatas pada masalah distribusi dan penjualan melainkan telah 

menjadi suatu falsafah untuk mempengaruhi perusahaan dan pasar yang selalu berubah seiring 

dengan adanya kemajuan dibidang ekonomi, teknologi, adanya hukum-hukum baru, kebijakan 

yang terkelola dan adanya  perubahan selera pelanggan.  Ketika perusahaan mampu 

menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh 

konsumen maka perusahaan tersebut telah sukses dalam memberikan kepuasaan bagi konsumen. 

Dan pada akhirnya aktivitas pemasaran yang baik akan membuat tujuan perusahaan tercapai dan 

sesuai harapan. 

Pada kondisi sekarang ini dimana perusahaan-perusahaan harus menghadapi persaingan 

yang sangat ketat, dibutuhkan suatu konsep pemasaran yang sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan konsumen, dengan tujuan agar dapat memenangkan persaingan. Menurut Chandra 

(2002), definisi pemasaran mencakup proses sosial dan manajerial dimana individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, 

dan pertukaran barang dan jasa yang bernilai satu sama lain. Selain itu, pemasaran juga dapat 

diartikan sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan 

distribusi gagasan, barang dan jasa dalam rangka memuaskan tujuan individu dan organisasi. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2006) manajemen pemasaran berasal dari dua kata yaitu 

manajemen dan pemasaran. Pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan 

pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan 
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memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), penggerakan (actuating) dan pengawasan (controlling).  

Jadi dapat diartikan bahwa manajemen pemasaran sebagai analisis, perencanaan, 

penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan 

mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk 

mencapai tujuan-tujuan organisasi.  

           

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Model Proses Marketing 

Sumber : Philip Kotler dan Gary Armstrong (2006). 

Dari definisi tersebut, pemasaran berupa proses sosial dan manajerial dimana masing-

masing individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan melalui 

penciptaan, penawaran dan pertukaran produk yang bernilai bagi pihak lainnya. Dari pernyataan 

tersebut dapat diambil pengertian, bahwa pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan 

usaha yang berupa perencanaan, pelaksanaan konsepsi, penetapan harga promosi serta distribusi 

barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang dapat memuaskan kebutuhan individu 

maupun tujuan organisasi. 

2.2 Perilaku Konsumen 

Mowen dan Minor (2002) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai studi tentang unit 

pembelian (buying unit) dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi berbagai 

produk, jasa, pengalaman serta ide- ide.  
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Peter dan Olson (2000) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai “interaksi dinamis antara 

pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian di sekitar kita dimana manusia melakukan aspek 

pertukaran dalam hidup mereka.” Paling tidak ada tiga ide penting dalam definisi di atas:  

1. Perilaku konsumen adalah dinamis. Ini artinya  bahwa seorang konsumen, grup konsumen, serta 

masyarakat luas selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Dalam hal studi perilaku 

konsumen, salah satu implikasinya adalah bahwa generalisasi perilaku konsumen biasanya 

terbatas untuk satu jangka waktu tertentu, produk, individu atau grup tertentu.  

2. Perilaku konsumen melibatkan interaksi. Ini berarti bahwa untuk memahami konsumen dan 

mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, konsumen harus memahami apa yang mereka 

pikirkan  (kognisi) dan mereka rasakan (pengaruh), apa yang mereka lakukan (perilaku), dan apa 

serta dimana (kejadian di sekitar) yang mempengaruhi serta dipengaruhi oleh apa yang 

dipikirkan, dirasa, dan dilakukan konsumen.  

3. Perilaku konsumen melibatkan pertukaran. Hal terakhir yang ditekankan dalam definisi perilaku 

konsumen adalah pertukaran di antara individu. Hal ini membuat definisi perilaku konsumen 

tetap konsisten dengan definisi pemasaran yang sejauh ini juga menekankan pertukaran.  

Dari definisi tersebut diatas, perilaku konsumen mengandung dua elemen penting yaitu 

proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik yang melibatkan individu dalam menilai, 

mendapatkan dan mempengaruhi barang dan jasa. 

Perilaku konsumen tidak hanya mengamati  kegiatan-kegiatan yang tampak jelas dan mudah 

diamati saja yang merupakan suatu bagian dari proses pengambilan keputusan dan kepuasan 

pelanggan, melainkan hendaknya juga menyangkut pada kegiatan-kegiatan yang sulit dan tidak 

dapat diamati yang selalu menyertai pembelian. Jadi analisa perilaku konsumen harus 

menganalisa kegiatan-kegiatan yang jelas terlihat dari proses – proses yang sulit diamati dan 

berarti selain mempelajari apa yang dibeli konsumen juga mempelajari dimana konsumen 

membeli, bagaimana cara membelinya, serta dalam kondisi yang bagaimana barang dan jasa 

tersebut di beli. 
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Perusahaan sebagai komponen utama dalam menciptakan prodak harus betul-betul 

memahami bagaimana konsumen memberikan tanggapan terhadap ciri produk, harga dan 

sebagainya agar mempunyai keuntungan yang besar melebihi pesaing -pesaingnya. Karena itu 

perusahaan menanamkan banyak uapaya dalam meneliti hubungan antara pemasaran dan 

tanggapan konsumen. 

 2.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

   Untuk memahami perilaku pembelian konsumen, makan produsen dapat 

menggunakan “Models of Buyer Behaviour” yang dikemukan oleh Kotler & Keller (2006) 

sebagai berikut : 

 

Gambar 2.2 Models of Buyer Behaviour 

Sumber : Kotler & Keller (2006) 

 Dari gambar diatas nampak bahwa rangsangan masuk ke dalam kesadaran pembeli. 

Rangsangan tersebut bias datang dari dalam diri konsumen itu sendiri maupun datang dari luar. 

Kotler dan Keller (2006) mengemukakan bahwa perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang meliputi: 

a. Faktor budaya 

Budaya merupakan penentu kebutuhan, keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Seseorang 

yang tumbuh menjadi besar dalam suatu tempat akan mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, 
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preferensi dan perilaku dari keluarga serta lembaga-lembaga penting lainnya. Faktor kebudayaan 

tersebut terdiri dari unsur-unsur budaya, sub-budaya dan kelas sosial. 

b. Faktor sosial 

Faktor sosial merupakan faktor yang memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap 

sikap, pendirian atau perilaku seseorang. Faktor sosial ini meliputi kelompok acuan kecil, 

keluarga serta peran dan status. 

c. Faktor pribadi 

Faktor personal terdiri dari umur dan tahap siklus kehidupan keluarga, pekerjaan dan keadaan 

ekonomi, kepribadian, gaya hidup dan nilai. 

d. Faktor psikologis 

Faktor psikologis merupakan dorongan yang kuat yang mengarahkan seseorang untuk dapat 

mencapai kepuasan terhadap kebutuhannya. Faktor psikologis terdiri dari motivasi, persepsi, 

pembelajaran dan memori. 

2.3 Kepuasaan Pelanggan 

Kotler (2006) menyatakan, bahwa kepuasaan atau ketidakpuasan adalah perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (hasil) 

suatu produk dengan harapannya. Kepuasaan adalah semacam langkah perbandingan antara 

pengalaman dengan hasil evaluasi, dapat menghasilkan sesuatu yang nyaman secara rohani, 

bukan hanya  nyaman karena dibayangkan atau diharapkan. Puas atau tidak puas bukan 

merupakan emosi melainkan sesuatu hasil evaluasi dari emosi. 

Menurut Peter dan Olson (2000), kepuasan pelanggan terjadi bila seorang konsumen 

merasa puas dengan suatu produk, jasa atau merek, maka mereka cenderung akan membeli 

kembali dan mempromosikan kepada orang lain mengenai kepuasan mereka. Sebaliknya, apabila 

mereka merasa tidak puas mereka akan mengganti dengan merek produk lain dan akan 

memprotes kepada perusahaan, pedagang eceran, dan lainnya yang menjual produk tidak 
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memuaskan tersebut. Dengan kata lain, kepuasan konsumen ialah mengenai sejauh mana kinerja 

suatu produk dapat melebihi harapan konsumennya. 

Kemudian  Oliver (1997), “satisfaction is the fulfillment response”, yaitu penilaian 

bahwa fitur produk atau jasa, atau produk atau jasa itu sendiri, memberikan tingkat pemenuhan 

berkaitan dengan tingkat konsumsi yang menyenangkan termasuk tingkat under-fulfillment dan 

overfulfillment. Dengan kata lain kepuasan pelanggan adalah respon dari pemenuhan kebutuhan 

pelanggan tersebut. Kemudian Oliver (1979) menyatakan beberapa indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan, antara lain : “I am satisfied with the brand and 

its performance,” and “If I could do it again, I would buy a brand different from that brand” 

(negative item, reverse coded); “My choice to get this brand has been a wise one,” and “I feel 

bad about my decision to get this brand” (negative item, reverse coded); and “I am not happy 

with what I did with this brand” (negative item, reverse coded).  

Menurut Chandra (2002), Tingkat kepuasaan seorang pelanggan terhadap produk 

tertentu merupakan hasil dari perbandingan yang dilakukan oleh pelanggan bersangkutan atas 

tingkat manfaat yang diterimanya setelah mengkonsumsi atau menggunakan produk dan tingkat 

manfaat yang diharapkan sebelum pembelian. Jika persepsi sama atau lebih besar dibandingkan 

harapan maka pelanggan akan puas. Sebaliknya jika ekspektasi tidak terpenuhi maka yang terjadi 

adalah ketidakpuasan. Pengalaman kepuasan yang dirasakan berulang kali akan meningkatkan 

kepuasan keseluruhan dan memudahkan pelanggan untuk menyusun ekspektasi yang jelas di 

masa datang.  

  Chandra (2002) mengutarakan, Kepuasaan pelanggan akan mendatangkan 

manfaat yang baik untuk perusahaan, berikut adalah tabel yang menggambarkan manfaat 

kepuasaan pelanggan bagi perusahaan : 
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Gambar 2.3 Manfaat Kepuasan Pelanggan 

Sumber : Gregorius Chandra ( 2002 ) 

2.3.1 Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Tjiptono (1997) menyatakan bahwa teknik untuk pengukuran kepuasan konsumen dapat 

menggunakan pengukuran secara langsung dengan pertanyaan atau pernyataan mengenai 

seberapa besar mengharapkan suatu atribut tertentu dari seberapa besar yang dirasakan, 

Responden menilai kesesuaian antara apa yang diharapkan dan apa yang didapatkan dari 

pelayanan perusahaan. Metode untuk mensurvei kepuasan konsumen dapat menggunakan 

pengukuran dengan cara sebagai berikut: 

1. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung dengan pertanyaan. 

2. Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka mengharapkan 

    suatu atribut tertentu dan seberapa besar yang dirasakan. 

3. Responden diminta untuk menuliskan masalah-masalah yang mereka hadapi 

    berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan juga diminta untuk 

    menuliskan perbaikan-perbaikan yang mereka sarankan. 

4. Responden dapat diminta untuk meranking berbagai elemen dari penawaran 

         berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen dan seberapa baik kinerja 

      perusahaan dalam masing-masing elemen. 
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Menurut Philip Kotler (2006), ada lima metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengetahui tingkat kepuasan konsumen, yaitu : 

1. Sistem keluhan dan saran 

Sebuah perusahaan yang berfokus pada konsumennya memberikan kesempatan yang luas kepada 

para kosumennya untuk menyampaikan saran dan keluhan, misalnya dengan menyediakan kotak 

saran, kartu komentar, dan sebagainya. Info info ini dapat memberikan ide dan masukan kepada 

perusahaan dan memungkinkannya untuk bereaksi dengan tanggap dan cepat untuk mengatasi 

masalah-masalah yang timbul. Metode ini lebih berfokus pada identifikasi masalah dan 

pengumpulan saran. 

2. Survei kepuasan konsumen 

Umumnya penelitian mengenai kepuasan konsumen dilakukan dengan penelitian survei, baik 

melalui surat, telepon, maupun wawancara pribadi. Melalui metode survei, perusahaan 

memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari konsumen dan juga memberikan 

kesan perusahaan menaruh perhatian terhadap konsumen. 

3. Ghost Shopping 

Perusahaan dapat membayar orang-orang untuk dapat bertindak sebagai pembeli potensial untuk 

melaporkan temuan-temuan mereka tentang kekuatan dan kelemahan yang mereka alami dalam 

membeli produk pesaing. 

4. Lost Customer Analysis 

Perusahaan seharusnya menghubungi konsumen yang telah berhenti berlangganan atau mereka 

yang berpindah ke perusahaan lain, untuk mempelajari apa penyebab perpindahan tersebut. 

Perusahaan tidak hanya perlu mencari tahu ketika pelanggan hilang. Jika tingkat ini meningkat 

berarti perusahaan gagal memuaskan pelanggan. 
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5. Some Cautions in Measuring Customer Satisfaction 

Pengukuran terhadap kepuasan konsumen kadang susah untuk diinterpretasikan, sebab penilaian 

konsumen kadang tidak tertumpu pada personil tetapi pada performa perusahaan. 

Dari beberapa teori yang menjabarkan mengenai kepuasan pelanggan, teori yang akan 

digunakan pada penelitian ini adalah teori dari Oliver (1997), “satisfaction is the fulfillment 

response”, yaitu penilaian bahwa fitur produk atau jasa, atau produk atau jasa itu sendiri, 

memberikan tingkat pemenuhan berkaitan dengan tingkat konsumsi yang menyenangkan 

termasuk tingkat under-fulfillment dan overfulfillment. Dengan kata lain kepuasan pelanggan 

adalah respon dari pemenuhan kebutuhan pelanggan tersebut. Kemudian Oliver (1979) 

menyatakan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan, 

antara lain : “I am satisfied with the brand and its performance,” and “If I could do it again, I 

would buy a brand different from that brand” (negative item, reverse coded); “My choice to get 

this brand has been a wise one,” and “I feel bad about my decision to get this brand” (negative 

item, reverse coded); and “I am not happy with what I did with this brand” (negative item, 

reverse coded).  

2.4 Persepsi Harga 

Pengertian harga menurut Swastha (2005) “sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapat 

sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya”. Menurut definisi diatas, kebijakan 

mengenai harga sifatnya hanya sementara, berarti produsen harus mengikuti perkembangan 

harga di pasar dan harus mengetahui posisi perusahaan dalam situasi pasar secara keseluruhan. 

Harga adalah jumlah uang yang dibebankan untuk produk atau layanan, atau jumlah dari 

nilai-nilai yang konsumen tukar untuk manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa 

(Kotler dan Amstrong, 2006).  

Monroe (2003) menyatakan bahwa harga memiliki peran terhadap persepsi konsumen 

mengenai kualitas produk, pengorbanan, nilai, dan minat beli. Dengan kata lain, konsumen tidak 
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hanya menggunakan harga sebagai suatu ukuran pengorbanan, tetapi juga suatu indikator 

kualitas produk atau jasa. 

Freddy Rangkuti (2008) menyatakan persepsi harga adalah biaya relatif yang harus 

konsumen keluarkan untuk memperoleh produk atau jasa yang ia inginkan, Persepsi 

konsumen terhadap harga juga bukan hanya mengenai pengorbanan atau kerelaan konsumen 

untuk membayarkan sejumlah uang untuk memperoleh barang atau jasa, tetapi tingkat harga juga 

bisa menjadi tolak ukur bagi konsumen terhadap kualitas dari barang atau jasa tersebut. 

. Sedangkan menurut Peter and Olson (2000), persepsi harga berkaitan dengan 

bagaimana informasi harga dipahami seluruhnya oleh konsumen dan memberikan makna 

yang dalam bagi mereka. Pada saat pemrosesan informasi harga secara kognitif terjadi, 

konsumen dapat membuat perbandingan antara harga yang ditetapkan dengan sebuah 

harga atau rentang harga yang telah terbentuk dalam benak mereka untuk produk 

tersebut. Harga dalam benak konsumen yang digunakan untuk melakukan perbandingan 

ini disebut internal reference price (harga referensi internal). Referensi harga internal 

pada dasarnya bertindak sebagai penuntun dalam mengevaluasi apakah harga yang 

ditetapkan dapat diterima konsumen atau tidak (Thomas and Menon, 2007). 

Sedangkan Jacoby dan Olson (1977) menyatakan persepsi harga adalah distinguished 

between objective price (the actual price of product) and perceived price (the price as 

encoded by the consumer). Dengan kata lain persepsi harga adalah bagaimana persepsi 

konsumen terhadap harga yang ada pada suatu produk, penilaian atas harga tersebut 

mengenai mahal atau murahnya suatu harga. 

2.4.1 Dimensi Persepsi Harga 

Menurut Freddy Rangkuti (2008), persepsi mengenai harga diukur berdasarkan 

persepsi pelanggan yaitu dengan cara menanyakan kepada pelanggan variabel-variabel 
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apa saja yang menurutnya paling penting dalam memilih sebuah produk, misalnya untuk 

produk makanan, variabelnya meliputi : bahan baku, rasa, daya tahan, dan proses 

pembuatan. 

Pendapat sejenis juga diungkapkan oleh Monroe (2003), menurutnya persepsi 

harga sering didentikkan dengan persepsi kualitas dan persepsi biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh produk. Hal tersebut tergambar jelas pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Price-Perceived Value Model 

Sumber : Monroe (2003) 

Berdasarkan gambar 2.4 diatas, dapat dijelaskan bahwa informasi harga aktual 

yang diperoleh akan dibandingkan dengan persepsi harga yang ada di benak konsumen, 

hal ini menghasilkan persepsi nilai terhadap produk atau jasa tersebut. Selanjutnya 

konsumen akan memutuskan, apakah akan membeli produk atau jasa tersebut atau tidak. 

Persepsi harga dibentuk oleh dua dimensi utama, yaitu persepsi kualitas dan 

persepsi biaya yang dikeluarkan : 

1. Perceived quality (persepsi kualitas) 

Actual 
price 

Perceived 
price 

Perceived quality 
- Perceived brand 
name 
- Perceived store 
name 
- Perceived warranty 
    

 

Perceived monetary sacrifice 

Perceived 
value 

Willingness to 
buy 
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Konsumen cenderung lebih menyukai produk yang harganya mahal ketika informasi 

yang didapat hanya harga produknya. Persepsi konsumen terhadap kualitas suatu 

produk dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap nama merek, nama toko, garansi 

yang diberikan (after sale services), dan negara yang menghasilkan produk tersebut. 

a. Persepsi nama merek 

Nama sebuah merek dapat mengindikasikan kualitas suatu produk. Merek yang 

sudah lama dan memiliki citra yang kuat terhadap sebuah produk biasanya akan 

lebih cepat diingat oleh konsumen. menurut Monroe (2003) dalam sebuah 

penelitian disebutkan bahwa jika dibandingkan dengan nama toko dan 

karakteristik komponen produk lainnya, nama merek memiliki pengaruh yang 

lebih besar terhadap persepsi kualitas produk. 

b. Persepsi nama toko (dealer) 

Reputasi nama toko atau dealer akan menciptakan persepsi konsumen terhadap 

produk yang ditawarkan, baik dari segi kualitas maupun harganya. Kenyamanan 

toko, layout, dan kualitas pelayanan yang diterima konsumen akan menimbulkan 

persepsi tersendiri terhadap reputasi toko atau dealer tersebut. 

c. Persepsi garansi (after sale services) 

Produk yang menawarkan garansi bagi para konsumennya sering diidentikan 

dengan produk yang memiliki kualitas tinggi. Konsumen akan merasa lebih tenang 

dalam menggunakan produk tersebut, karena pihak perusahaan menjamin 

kualitasnya. 

d. Persepsi negara yang menghasilkan produk 

Kualitas sebuah produk sering dikaitkan dengan negara pembuatnya. Oleh karena 

itu konsumen dapat langsung memiliki persepsi terhadap suatu produk hanya 

dengan mengetahui dari negara mana produk tersebut berasal. 
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2. Perceived Monetary Sacrifice (persepsi biaya yang dikeluarkan) 

Secara umum konsumen menganggap bahwa harga merupakan  biaya yang 

dikeluarkan atau dikorbankan untuk mendapatkan produk. Akan tetapi konsumen 

mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap biaya yang dikeluarkan 

meskipun untuk produk yang sama. Hal ini tergantung situasi dan kondisi yang 

dialami oleh konsumen, dalam hal ini terdapat tiga kondisi yang mempengaruhi 

persepsi konsumen terhadap biaya yang dikeluarkan, yaitu persepsi terhadap 

pajak, persepsi terhadap kewajaran harga dan efek ekuitas merek. 

a. Persepsi terhadap pajak 

Konsumen memiliki penilaian yang berbeda terhadap biaya pajak yang 

harus dibayarkan. Untuk dua produk yang berbeda konsumen memiliki penilaian 

yang berbeda meskipun biaya atau harga yang dikeluarkan untuk mendapatkan 

produk tersebut nilainya sama. 

b. Persepsi terhadap kewajaran harga 

Terdapat dua tipe transaksi yang dapat mempengaruhi penilaian 

konsumen terhadap wajar atau tidaknya harga suatu produk, yaitu : 

1. Konsumen akan menganggap harga yang diterapkan tidak wajar, apabila 

penjual menaikkan harga produk untuk memperoleh keuntungan dari 

permintaan yang terus meningkat, penjual menaikkan harga produk untuk 

menutupi biaya produksi yang meningkat. 

2. Konsumen akan menganggap harga yang diterapkan tidak wajar, apabila pada 

saat transaksi terjadi, ada pembeli lain yang dapat memperoleh harga yang 

lebih rendah dan kualitas produk yang lebih baik, sedangkan dia sendiri tidak. 

c. Persepsi terhadap efek ekuitas merek 
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Nama merek sering dijadikan indikator kualitas suatu produk. Menurut 

Kotler dan Amstrong (2006), ekuitas merek adalah efek diferensiasi positif yang 

ditimbulkan oleh pengetahuan nama merek terhadap tanggapan pelanggan atas 

produk atau jasa tersebut. Ekuitas merek yang sudah kuat sering dipersepsikan 

dengan harga yang premium. Konsumen akan bersedia membayar dengan harga 

yang lebih tinggi untuk memperoleh produk yang berkualitas dan memiliki image 

merek yang lebih superior. 

Maka, teori harga yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori persepsi harga 

Jacoby dan Olson (1977) dalam Zeithaml (1988) yang menyatakan persepsi harga adalah 

distinguished between objective price (the actual price of product) and perceived price 

(the price as encoded by the consumer). Dengan kata lain persepsi harga adalah 

bagaimana persepsi konsumen terhadap harga yang ada pada suatu produk, penilaian atas 

harga tersebut mengenai mahal atau murahnya suatu harga. 

2.5 Produk 

2.5.1 Produk dan klasifikasinya 

Pengertian produk ( product ) menurut Kotler & Armstrong (2006) adalah segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau 

dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual produk adalah 

pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk 

mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai 

dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula 

didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil 

produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan 

keputusan pembelian. Banyak klasifikasi suatu produk yang dikemukakan ahli pemasaran, 
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diantaranya pendapat yang dikemukakan oleh Kotler. Menurut Kotler (2006), produk dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu:  

1. Berdasarkan wujudnya, produk dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, 

yaitu :  

a. Barang  

Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat, diraba 

atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik 

lainnya. 

b. Jasa 

Jasa merupakan aktivitas,  manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk 

dijual (dikonsumsi pihak lain). Kotler (2006) mendefinisikan jasa adalah setiap 

tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, 

yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apa 

pun.  

2. Berdasarkan aspek daya tahannya produk dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

a. Barang tidak tahan lama (nondurable goods) 

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis 

dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Dengan kata lain, umur 

ekonomisnya dalam kondisi pemakaian normal kurang dari satu tahun. 

Contohnya: sabun, pasta gigi, minuman kaleng dan sebagainya. 

b. Barang tahan lama (durable goods) 

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan 

lama dengan banyak pemakaian (umur ekonomisnya untuk pemakaian normal 

adalah satu tahun lebih). Contohnya lemari es, mesin cuci, pakaian dan lain-lain. 
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2.5.2 Tingkatan dan Atribut Produk 

Atribut Produk Menurut Kotler & Armstrong (2006) beberapa atribut yang menyertai dan 

melengkapi produk (karakteristik atribut produk) adalah:  

a. Merek (branding)  

Merek (brand) adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari 

semua ini yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari satu atau 

kelompok penjual dan membedakannya dari produk pesaing. Pemberian merek 

merupakan masalah pokok dalam strategi produk. Pemberian merek itu mahal dan 

memakan waktu, serta dapat membuat produk itu berhasil atau gagal. Nama merek yang 

baik dapat menambah keberhasilan yang besar pada produk (Kotler & Armstrong, 2001).  

b. Kemasan (packaging)  

Pengemasan (packing) adalah kegiatan merancang dan membuat wadah atau 

pembungkus suatu produk. Pengemasan melibatkan merancang dan membuat wadah 

atau pembungkus suatu produk. Dalam penelitian ini pengemasan terdiri dari satu ukuran 

saji.  

c. Kualitas Produk (Product Quality)  

Kualitas Produk (Product Quality) adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan 

fungsinya meliputi, daya tahan keandalan, ketepatan kemudahan operasi dan perbaikan, 

serta atribut bernilai lainnya. Untuk meningkatkan kualitas produk perusahaan dapat 

menerapkan program ”Total Quality Manajemen (TQM)". Selain mengurangi kerusakan 

produk, tujuan pokok kualitas total adalah untuk meningkatkan nilai pelanggan. 

Kotler (2006) mendefinisikan tingkatan dari produk, yaitu :  

a. Produk Inti (Core Product)  
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Produk inti terdiri dari manfaat inti untuk pemecahan masalah yang dicari konsumen 

ketika mereka membeli produk atau jasa.  

b. Produk Aktual (Actual Product)  

Seorang perencana produk harus menciptakan produk aktual (actual product) disekitar 

produk inti. Karakteristik dari produk aktual diantaranya, tingkat kualitas, nama merek, 

kemasan yang dikombinasikan dengan cermat untuk menyampaikan manfaat inti.  

c. Produk Tambahan 

Produk tambahan harus diwujudkan dengan menawarkan jasa pelayanan tambahan untuk 

memuaskan konsumen, misalnya dengan menanggapi dengan baik claim dari konsumen. 

Menurut Mullins, Orville, Larreche, dan Boyd (2005) apabila perusahaan ingin 

mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam pasar, perusahaan harus mengerti aspek 

dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen untuk membedakan produk yang dijual 

perusahaan tersebut dengan produk pesaing. Dimensi kualitas produk tersebut terdiri dari : 

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

produk.  

2. Durability (daya tahan), yang berarti berapa lama atau umur produk yang bersangkutan 

bertahan sebelum produk tersebut harus diganti.  

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 
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5. Reliabilty (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. 

6. Aesthetics (estetika), berhubungan dengan bagaimana penampilan produk bisa dilihat 

dari tampak, rasa, bau, dan bentuk dari produk. 

7. Perceived quality (kesan kualitas), sering dibilang merupakan hasil dari penggunaan 

pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung karena terdapat kemungkinan bahwa 

konsumen tidak mengerti atau kekurangan informasi atas produk yang bersangkutan. 

Jadi, persepsi konsumen terhadap produk didapat dari harga, merek, periklanan, reputasi, 

dan negara asal. 

Pada penelitian ini, teori atribut produk yang digunakan adalah teori Kotler & Armstrong 

(2006) yang menyatakan bahwa beberapa atribut yang menyertai dan melengkapi produk 

(karakteristik atribut produk) adalah merek ( brand ), kemasan ( packaging ), dan kualitas produk 

( product quality ) 

2.6 Kualitas Pelayanan  

Menurut Philip Kotler (2006), kualitas pelayanan adalah model yang menggambarkan 

kondisi pelanggan dalam membentuk harapan akan layanan dari pengalaman masa lalu, promosi 

dari mulut ke mulut, dan iklan dengan membandingkan pelayanan yang mereka harapkan dengan 

apa yang mereka terima atau rasakan. Kualitas pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor 

penting dalam usaha menciptakan kepuasan pelanggan. Pelayanan terhadap pelanggan 

merupakan salah satu unsur terpenting untuk menarik minat pembeli.  

Sedangkan menurut Lewis dan Boom dalam Tjiptono (2001) medefinisikan kualitas 

pelayanan sebagai “ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan 

ekspektasi pelanggan”. Maksudnya adalah kualitas jasa bisa diwujudkan melalui pemenuhan 
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kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi 

harapan pelanggan.  

Parasuraman. Et al., (1994) mendefinisikan kualitas jpelayanan adalah tingkat keunggulan 

yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. Dengan kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu 

expected service dan perceived service . Apabila jasa yang diterima atau dirasakan (perceived 

service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika 

jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai 

kualitas yang ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, 

maka kualitas jasa dipersepsikan buruk. Dengan demikian, baik tidaknya kualitas jasa tergantung 

pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggan. 

2.6.1 Dimensi kualitas pelayanan 

Parasuraman et al., (1994) setelah melakukan berbagai penelitian pada kelompok fokus 

(focus group), baik pengguna maupun penyedia jasa. Akhirnya, ditemukan lima dimensi yang 

digunakan oleh para pelanggan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yaitu : 

a. Tangibles (tampilan fisik), tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan dan saran 

komunikasi, dan lain-lain yang dapat dan harus ada dalam proses jasa. Penilaian 

terhadap dimensi ini dapat diperluas dalam bentuk hubungan dengan konsumen 

lain pengguna jasa. 

b. Realibility (kehandalan), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan tepat (accurately) dan kemampuan untuk dipercaya 

(dependaply), terutama memberikan jasa secara tepat waktu (ontime), dengan 

cara yang sama sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan dan tanpa melakukan 

kesalahan. 

c. Responsiveness (daya tanggap), yaitu kemauan atau keinginan para karyawan 

untuk membantu dan memberikan jasa yang dibutuhkan konsumen. Membiarkan 
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konsumen menunggu, terutama tanpa alasan yang jelas akan menimbulkan kesan 

negatif yang tidak seharusnya terjadi. Kecuali apabila kesalahan ini ditanggapi 

dengan cepat, maka bisa menjadi sesuatu yang berkesan dan menjadi 

pengalaman yang menyenangkan.  

d. Assurance (jaminan), meliputi pengetahuan, kemampuan, ramah, sopan dan sifat 

dapat dipercaya dari kontak personel untuk menghilangkan sifat keragu-raguan 

konsumen dan merasa terbebas dari bahaya dan risiko. 

e. Empathy (empati), yang meliputi sikap kontak personel maupun perusahaan 

untuk memahami kebutuhan maupun kesulitan, konsumen, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi hubungan. 

2.6.2 Karakteristik Jasa 

Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang (produk fisik). Menurut 

Kotler dan Keller (2006), jaasa memiliki empat karakteristik mencolok yang sangat 

mempengaruhi desain pemasaran. Karakteristik jasa tersebut, yaitu:  

a. Intangibility (tidak berwujud)  

Jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba 

atau dicium sebelum dibeli. Misalnya, orang yang menjalani operasi wajah tidak dapat 

melihat hasilnya yang sesungguhnya sebelum ia membeli jasa tersebut. 

b. Inseparability (tidak terpisahkan)  

Biasanya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Hal ini tidak berlaku bagi 

barang-barang fisik yang diproduksi, disimpan sebagai persediaan, didistribusikan melalui 

banyak penjual, dan dikonsumsi kemudian. Misalnya, suatu konser tidak akan sama jika 

Madonna jatuh sakit dan digantikan Beyonce. 
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c. Variability  (bervariasi) 

Jasa sangat bervariasi karena bergantung pada siapa memberikannya serta kapan dan 

dimana diberikan. Pembeli jasa menyadari keragaman ini dan sering berbicara kepada orang-

orang  lain sebelum memilih penyedia jasa. 

d. Perishability (tidak tahan lama)  

Jasa tidak dapat disimpan. Sifat jasa yang mudah rusak (perishability) tersebut tidak 

akan menjadi masalah apabila permintaan tetap berjalan lancar. Misalnya, kursi pesawat 

yang kosong, kamar hotel yang tidak dihuni akan hilang begitu saja karena tidak dapat 

disimpan. Kondisi ini tidak berarti bila permintaannya konstan, tetapi kenyataannya 

permintaan pelanggan akan jasa pada umumnya sangat bervariasi dan dipengaruhi faktor 

musiman. 

Dari penjabaran tersebut maka teori yang digunakan dalam kualitas pelayanan adalah teori 

dari Parasuraman et al., (1994) yang menjabarkan kualitas pelayanan menjadi lima dimensi, yaitu 

Tangibles (tampilan fisik), Realibility (kehandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance 

(jaminan), dan Empathy (empati). 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

NO Nama 

 Peneliti 

Judul 

 Penelitian 

Variabel  Kesimpulan Penelitian 

1. M. Afifudin 

(2009) 

Analisis pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan pada 

PT. (PERSERO) Angkasa 

pura I Bandar udara Ahmad 

Variabel Bebas :  

Kualitas 

pelayanan 

Variabel Terikat : 

Kepuasan 

 Tujuan Penelitian adalah mengetahui 

apakah terdapat pengaruh signifikan 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan pada PT. (PERSERO) Angkasa 

pura I Bandar udara Ahmad Yani 
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Yani semarang pelanggan semarang 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Ryan nur 

harjanto 

(2010) 

 

Analisis pengaruh harga, 

produk, kebersihan, dan 

kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan (studi 

kasus pada restoran 

mamamia cabang mrican 

semarang) 

Variabel Bebas : 

Harga , produk , 

kebersihan dan 

kualitas 

pelayanan  

Variabel Terikat : 

Kepuasan  

pelanggan 

 Tujuan penelitian adalah mengetahui 

apakah terdapat pengaruh signifikan 

harga, produk, kebersihan, dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

(studi kasus pada restoran mamamia 

cabang mrican semarang) 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

harga, produk, kebersihan, dan kualitas 

pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan 

3. Adisty Lia 

Refina 

(2011) 

 Analisis Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Nasabah Bank 

Syariah Mandiri cabang 

Kemang 

Variabel Bebas : 

Kualitas 

pelayanan  

Variabel Terikat :  

kepuasan 

pelanggan  
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2.8 Rerangka Pemikiran 

Dari rerangka pemikiran yang digambarkan pada gambar, dapat diketahui bahwa variable 

bebas (independent variable) atau disebut juga dengan variable X terdiri dari Persepsi Harga, 

Atribut produk, tangible, reliability, responsiveness, assurance, emphaty. Variable X tersebut 

akan diukur pengaruhnya terhadap variable terikat (dependent variable) atau disebut juga 

variable Y yaitu kepuasan pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Rerangka Pemikiran 
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2.9 Hipotesis Penelitian 

Berdaasarkan rerangka pemikiran di gambar, maka hipotesis yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah : 

Ho₁ :  Variabel persepsi harga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan     pelanggan 

pada restoran D’cost cabang Kemang. 

Ha₁ : Variabel persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada 

restoran D’cost cabang Kemang. 

Ho₂ :  Variabel atribut produk tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada 

restoran D’cost cabang Kemang. 

Ha₂ :  Variabel atribut produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada 

restoran D’cost cabang Kemang. 

Ho₃ :  Variabel tangibles tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada 

restoran D’cost cabang Kemang. 

Ha₃ :   Variabel tangibles berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada restoran 

D’cost cabang Kemang. 

Ho4 :  Variabel realibility tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

pada restoran D’cost cabang Kemang. 

Ha4 :  Variabel realibility berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada 

restoran D’cost cabang Kemang. 

Ho5 :  Variabel responsiveness tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan pada restoran D’cost cabang Kemang. 

Ha5 :  Variabel responsiveness berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

pada restoran D’cost cabang Kemang. 

Ho6 :  Variabel assurance tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

pada restoran D’cost cabang Kemang. 
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Ha6 :  Variabel assurance  berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada 

restoran D’cost cabang Kemang. 

Ho7 :  Variabel empathy tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada 

restoran D’cost cabang Kemang. 

Ha7 :  Variabel empathy berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada 

restoran D’cost cabang Kemang. 

Ho8 : Variabel persepsi harga, atribut produk, dan kualitas pelayanan yang terdiri dari tangible, 

reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty secara bersama -  sama tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada restoran D’cost cabang 

Kemang. 

Ha8 : Variabel persepsi harga, atribut produk, dan kualitas pelayanan yang terdiri dari tangible, 

reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty secara bersama -  sama berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada restoran D’cost cabang Kemang. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, baik itu karakteristik ataupun fungsi (Malhotra, 

2007). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dariPersepsi Harga, 

Atribut Produk, Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty terhadap 

kepuasan pelanggan pada restoran D’cost cabang Kemang. Desain penelitian yang digunakan 

adalah penelitian Cross Sectional, yaitu desain penelitian yang berupa pengumpulan data dari 

sampel tertentu yang hanya dilakukan satu kali (Malhotra, 2007), atau tepatnya Single Cross 

Sectional, dimana kegiatan pengumpulan data dilakukan dari satu responden untuk satu waktu 

saja. 

3.2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk 

tujuan tertentu dari pemecahan suatu masalah (Malhotra, 2007). Dalam penelitian ini 

yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui 

pengisian kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden dan focus group.  

Menurut Sekaran (2006) kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah 

dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif yang 

didefinisikan dengan jelas. Pertanyaan yang terdapat pada kuesioner bersifat Close 

Ended Question, yaitu kumpulan pertanyaan dimana jawabannya telah dibatasi oleh 

peneliti, sehingga membatasi jawaban responden agar tetap signifikan dengan tujuan 

penelitian. Hal tersebut tidak hanya memberikan kemudahan bagi para responden untuk 
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menjawab, tetapi juga memudahkan peneliti dalam memproses data-data tersebut karena 

adanya kesatuan nilai ukur dari variabel indikator yang diujikan. Satuan nilai ukur 

tersebut merupakan skala pengukuran.  

Metode skala yang dipergunakan penelitian ini adalah skala interval. Maholtra 

(2007) mendefinisikan skala interval adalah suatu skala dimana angka yang digunakan 

untuk memeringkatkan objek-objek secara numerik memiliki jarak yang sama pada skala 

merepresentasikan jarak yang sama dalam karakteristik yang diukur. Sekaran (2006) 

juga menjelaskan bahwa Skala Likert berfungsi untuk mengukur seberapa kuat subjek 

penelitian setuju atau tidak setuju dengan suatu pernyataan yang terkait dengan variabel-

variabel yang diteliti. Pengukuran Skala Likert menggunakan tujuh poin skala dimulai 

dari poin angka satu yang menunjukkan perasaan sangat tidak setuju hingga poin angka 

tujuh yang menunjukkan perasaan sangat setuju. Berikut merupakan ilustrasi skala Likert 

tujuh poin skala yang digunakan pada penelitian ini. 

Skala Likert 

 

 1            7 

Sangat Tidak Setuju            Sangat Setuju 

 

Sesi-sesi fokus bertujuan memperoleh kesan, interpretasi, dan opini responden, saat anggota 

membahas tentang peristiwa, konsep, produk, atau layanan. Dalam kelompok fokus mengenai 

suatu topik khusus di lokasi dan waktu tertentu memberi peluang untuk format yang fleksibel 

dan mengalir lancar bagi anggota. Respon yang tidak terstruktur dan spontan diharapkan 

memunculkan pendapat, ide dan perasaan anggota yang sejati mengenai topik yang dibahas 

(Sekaran, 2006). 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., Ahmad Kuncoro Danu Mukti, Ma.-IBS, 2012



b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan untuk tujuan membandingkan dengan 

pemecahan masalah (Malhotra, 2007). Data diperoleh dengan studi kepustakaan untuk 

mendukung dan memperkuat landasan penelitian ini. Data dan teori yang didapat dari buku 

cetak (literature). Selain itu dugunakan juga data-data yang berasal dari jurnal sebagai bahan 

penelitian terdahulu yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik media online 

atau internet juga menjadi salah satu instrumen untuk mendapatkan sumber-sumber data 

sekunder yang dibutuhkan. 

3.3 Identifikasi Variable 

3.3.1 Definisi Operasional Variabel  

1) Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Tabel 3.1. Definisi Operasionel Variabel 

Variabel Deskriptif Indikator Skala 

Persepsi Harga 

(X1) 

Jacoby dan Olson (1977) 

menyatakan persepsi harga 

adalah distinguished between 

objective price (the actual price 

of product) and perceived price 

(the price as encoded by the 

consumer). Dengan kata lain 

persepsi harga adalah 

bagaimana persepsi konsumen 

terhadap harga yang ada pada 

suatu produk, penilaian atas 

harga tersebut mengenai mahal 

atau murahnya suatu harga. 

 1. Harga makanan yang ditawarkan 

D’cost Kemang sesuai dengan 

kemampuan saya. 

 2. Harga makanan yang ditawarkan 

D’cost Kemang sesuai dengan 

kualitas  yang ditawarkan. 

 3. Nilai (porsi, rasa, tampilan)  yang 

saya terima dari produk D’cost 

sesuai dengan apa yang saya 

bayar. 

  

 

1 – 7 
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Atribut produk 

 (X2) 

Kotler & Armstrong (2006) 

yang menyatakan bahwa 

beberapa atribut yang menyertai 

dan melengkapi produk 

(karakteristik atribut produk) 

adalah merek ( brand ), 

kemasan ( packaging ), dan 

kualitas produk ( product 

quality ) 

 1. Menurut saya D’cost Kemang 

memiliki reputasi merek yang 

baik. 

 2. Presentasi dari makanan yang 

disajikan D’cost Kemang  

memiliki bentuk dan tampilan 

yang menarik 

 3.  Produk makanan yang ditawarkan 

D’cost Kemang memiliki kualitas 

yang baik 

1 – 7 

 

Variabel Dimensi Definisi Operasional Indikator 

Kualitas 

Pelayanan (X) 

Tangibles 

(bentuk fisik) 

(X3) 

tersedianya fasilitas 

fisik, perlengkapan dan 

saran komunikasi, dan 

lain-lain yang dapat dan 

harus ada dalam proses 

jasa.  (Parasuraman et 

al, 1994) 

1. D’cost Kemang memiliki 

ruang makan yang nyaman. 

2. D’cost Kemang memiliki 

desain interior yang menarik. 

3. Karyawan D’cost Kemang 

berpenampilan menarik. 

4. Peralatan makan di D’cost 

Kemang terjaga 

kebersihannya. 

Reliability 

(keandalan) 

(X4) 

kemampuan untuk 

memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan 

1.  Bila D’cost Kemang berjanji 

untuk melakukan sesuatu pada 

waktu tertentu, restoran ini 
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tepat (accurately) dan 

kemampuan untuk 

dipercaya (dependaply), 

terutama memberikan 

jasa secara tepat waktu 

(ontime), dengan cara 

yang sama sesuai 

dengan jadwal yang 

telah dijanjikan dan 

tanpa melakukan 

kesalahan. (Parasuraman 

et al, 1994) 

 

akan menepatinya (misalnya 

pada saat menunggu waiting 

list). 

2. Tagihan yang diberikan D’cost 

Kemang sesuai dengan 

pesanan konsumen. 

3. D’cost Kemang menyediakan 

layananannya sesuai waktu 

yang dijanjikan. 

4. Karyawan D’cost Kemang 

memiliki pengetahuan 

memadai tentang produk 

D’cost sehingga mampu 

menjawab pertanyaan saya. 

5. Karyawan D’cost Kemang 

konsisten bersikap sopan 

kepada saya. 

Responsivene

ss (cepat 

tanggap) 

(X5) 

kemauan atau keinginan 

para karyawan untuk 

membantu dan 

memberikan jasa yang 

dibutuhkan konsumen. 

Parasuraman et al., 

(1994) 

   

1. Karyawan D’cost Kemang 

langsung menyambut saya 

ketika saya datang. 

2. Karyawan D’cost Kemang 

melayani saya dengan cepat. 

3. Karyawan D’cost Kemang 

dengan cepat memberikan 

informasi mengenai menu 
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makanan ketika saya datang. 

4. Karyawan D’cost Kemang 

akan langsung tanggap apabila 

ada makanan atau minuman 

yang tumpah. 

Assurance 

(jaminan) 

(X6) 

meliputi pengetahuan, 

kemampuan, ramah, 

sopan dan sifat dapat 

dipercaya dari kontak 

personel untuk 

menghilangkan sifat 

keragu-raguan 

konsumen dan merasa 

terbebas dari bahaya dan 

risiko.  Parasuraman et 

al., (1994) 

1. Sikap karyawan D’cost 

Kemang mampu membuat 

saya merasa nyaman. 

2. Saya merasa aman saat 

bertransaksi dengan D’cost 

Kemang. 

3. D’cost Kemang menyediakan 

makanan yang sehat dan aman 

(halal) untuk dikonsumsi. 

 

Emphaty 

(empati) 

(X7) 

meliputi sikap kontak 

personel maupun 

perusahaan untuk 

memahami kebutuhan 

maupun kesulitan, 

konsumen, komunikasi 

yang baik, perhatian 

pribadi, kemudahan 

dalam melakukan 

komunikasi hubungan. 

1. D’cost Kemang memisahkan 

ruang merokok dan tidak 

merokok. 

2. D’cost Kemang memiliki jam 

operasional yang nyaman bagi 

saya. 

3. D’cost Kemang memiliki 

karyawan yang memberikan 

perhatian personal kepada 

saya. 
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2). Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel Deskriptif Dimensi Skala 

Kepuasan 

pelanggan 

(Y) 

“satisfaction is the fulfillment 

response”, yaitu penilaian 

bahwa fitur produk atau jasa, 

atau produk atau jasa itu 

sendiri, memberikan tingkat 

pemenuhan berkaitan dengan 

tingkat konsumsi yang 

menyenangkan termasuk 

tingkat under-fulfillment dan 

overfulfillment. Oliver (1979) 

1. Saya merasa puas 

terhadap produk 

makanan dan kinerja 

D’cost Kemang. 

2. Di lain waktu saya akan 

memilih merk lain selain 

D’cost Kemang saat saya 

ingin mengkonsumsi 

makanan seafood. 

3. Ketika saya memilih 

merk D’cost Kemang 

untuk dikonsumsi itu 

merupakan pilahan yang 

bijak. 

4. Saya merasa bersalah 

saat memilih produk 

1 – 7 

Parasuraman et al., 

(1994)  

 

4. Menurut saya karyawan 

D’cost Kemang telah 

mengutamakan kepentingan 

pelanggan. 

5. Menurut saya Karyawan 

D’cost kemang memiliki 

komunikasi yang baik dengan 

pelanggan. 
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makanan di D’cost 

Kemang untuk saya 

konsumsi. 

5. Saya memiliki 

pengalaman yang kurang 

menyenangkan terhadap 

merk D’cost kemang. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti 

investigasi (Sekaran,2006). Sampel pada penelitian ini memfokuskan kepada para konsumen 

restoran D’cost cabang Kemang yang mengkonsumsi di D’cost cabang Kemang paling tidak 

dalam tiga bulan terakhir. 

3.4.1 Unit Sampel 

Sampel menurut Sekaran (2006) adalah sebagian dari populasi. Dalam penelitian ini, 

sampel nya adalah pria dan wanita yang minimal telah berumur 17 tahun, berdomisili di Jakarta 

dan pernah mengkonsumsi produk D’cost Kemang dalam waktu tiga bulan terakhir. 

3.4.2 Metode Pengambilan sampel 

Untuk teknik pengambilan sampel, penulis menggunakan metode non probability sampling 

yaitu sebuah prosedur sampling yang tiap elemen populasinya tidak memiliki kesempatan yang 

sama untuk dipilih menjadi sampel (Malhotra, 2007). Kemudian untuk pendekatannya penulis 

menetapkan secara conveniene sampling  yang berarti peneliti memiliki kebebasan untuk 

memilih siapa saja yang mereka temui untuk menjadi sampel jika sesuai menurut kriteria 

peneliti. Metode ini digunakan untuk mempermudah pengambilan sampel dan mempercepat 

pengambilan sampel.  
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Dalam penelitian ini karena pengambilan sampel dengan menggunakan secara convenience 

sampling dan jumlah populasinya tidak diketahui secara jelas dan pasti, sehingga dengan 

keterbatasan yang dimiliki peneliti (waktu, biaya) dan kesulitan melakukan framing terhadap 

populasi, maka dalam menentukan sampel menggunakan rumus rumus (Bhattacharya,1997) 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

n  =   Jumlah sampel minimum 

p  =   Probabilitas responden memiliki sifat-sifat populasi(karena populasi tidak     

diketahui maka dianggap 0,5 agar hasil kali (p x q) merupakan nilai terbesar) 

q  =   1-p (probabilitas responden yang tidak mewakili populasi) 

d  =   Toleransi kesalahan (error) = 10% 

a  =   Tingkat signifikansi (5%) 

Za/2  =   Nilai distribusi normal untuk tingkat ketelitian a/2 = 1,96 

Perhitungan: 

N  = 0,5 x 0,5 x [ 1,96/0,1]2 

N  = 96,04 

Jadi jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah 96,04 yang dibulatkan menjadi 100 

responden. 

3.5 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa metode analisis data. Alat 

bantu analisis yang digunakan adalah program aplikasi statistik yaitu software SPSS (Statistics 

n= p x q x [ Za/2/d]² 
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for Products and Services Solution) for macintosh version 16.00. Beberapa uji dan analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Uji Instrumen 

3.5.1.1 Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2002) yang dimaksud dengan validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrument. Suatu instrument yang valid 

atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya instrument yang kurang berarti memiliki 

validitas rendah.  

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

untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO), Bartlett’s Test 

of Sphericity, Anti Image Matrice, dan Factor Loading of Component Matrix. Ketentuan dari 

tiap-tiap nilai tersebut akan dijelaskan sebagai berikut (Maholtra, 2007) : 

Tabel 3.2. Uji Validitas 

No Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1 Kaiser Meyer-Olkin Measures of 

Sampling 

Adequacy (KMO), merupakan sebuah 

indeks yang digunakan untuk menguji 

kecocokan model analisis (Malhotra, 

2007) 

Nilai KMO antara 0.5 hingga 1 

mengindasikan bahwa analisis faktor telah 

memadai, sedangakan nilai KMO kurang 

dari 0.5 mengindikasikan analisis faktor 

tidak memadai. 
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2 Barlett’s Test of Sphericity, merupakan 

uji 

statistik yang digunakan untuk menguji 

hipotesis bahwa variabel-variabel tidak 

berkorelasi pada populasi. Dengan kata 

lain mengindikasikan bahwa matriks 

korelasi adalah matriks identitas, yang 

mengindikasikan bahwa variabel-

variabel 

dalam faktor bersifat related (r=1) atau 

unrelated (r=0) 

 

Nilai dianggap signifikan jika hasil uji 

bernilai kurang dari 0.05 menunjukkan 

hubungan yang signifikan antara variabel, 

dan merupakan nilai yang diharapkan. 

3 Anti Image Matrics, untuk memprediksi 

apakah suatu variabel memiliki 

kesalahan 

terhadap variabel lain 

Memperhatikan nilai Measure of 

Sampling Adequacy (MSA) pada diagonal 

anti image correlation. Nilai MSA 

berkisar antara 0 sampai dengan 1, dengan 

kriteria : 

 Nilai MSA sama dengan 1 menandakan 

bahwa variabel dapat diprediksi tanpa 

kesalahan oleh variabel lain. 

 

 Nilai MSA lebih dari 0,50 menandakan 

bahwa variabel masih dapat diprediksi dan 

dapat dianalisis lebih lanjut 
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 Nilai MSA kurang dari 0,50 menandakan 

variabel tidak dapat dianalisis lebih lanjut. 

Perlu dikatakan pengulangan perhitungan 

analisis faktor dengan mengeluarkan 

indikator yang memiliki nilai MSA 

kurang dari 0,50 

4  Factor Loading of Component Matrix, 

adalah besarnya korelasi suatu indikator 

dengan faktor yang terbentuk. 

Tujuannya untuk menentukan validitas 

setiap indikator dalam mengkonstruk 

setiap variabel. 

Kriteria validitas suatu indikator dikatakan 

valid membentuk suatu faktor loading 

sebesar 0,50 (Malhotra, 2007) atau akan 

lebih baik jika factor loading sebesar 0,70  

Sumber : Malhotra (2007) 

3.5.1.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2002) reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. 

Realibilitas menunjuk pada tingkat keandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi 

dapat diandalkan. 

Pengujian reliabilitas yang akan digunakan penelitian ini adalah dengan formula 

Cronbach’s Alpha. Sekaran (2006) menjelaskan Alpha Cronbach sebagai koefisien keandalan 

yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkolerasi satu 

sama lain. Dalam Alpha Cronbach terdapat pengeliminasian data jika data tersebut dinyatakan 

tidak lulus uji reliabilitas. Menurut Sekaran (2006), nilai reliabilitas kurang dari 0,6 dinyatakan 

kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Jika Alpha Cronbach 

mendekati 1, maka hal ini menunjukan bahwa alat ukur yang digunakan semakin tinggi tingkat 

kehandalan konsistensinya, dengan kata lain responden akan cenderung memiliki jawaban yang 
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sama walaupun pertanyaan diberikan kepada responden lainnya. Dasar pengambilan keputusan 

reliabilitas alat ukur pada penelitian ini  adalah sebagai berikut : 

- Alpha Cronbach > 0,6  Data dinyatakan reliable 

- Alpha Cronbach < 0,6  Data dinyatakan tidak reliable  

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Salah satu uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji normalitas. 

Menurut Ghozali (2006), uji normalitas yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah 

variabel variabel independen (bebas) dan variabel terikat (dependen) dalam model regresi 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distibusi data 

normal atau mendekati normal. Uji normalitas hasil data dalam penelitian ini menggunakan 

metode dengan melihat normal probability plot yang membandingkan  distribusi kumulatif dari 

data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya. 

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut Priyatno (2008), uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi. Pada penelitian ini metode pengujian yang digunakan 

adalah dengan melihat nilai VIF pada model regresi. Menurut Ghozali (2006), jika nilai VIF 

memiliki nilai lebih besar daripada 10, maka variabel tersebut memiliki masalah 

multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. 
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3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas  penting untuk mengetahui apakah varians dari setiap error 

bersifat heterogen. Apabila bersifat heterogen maka melanggar asumsi klasik yang menyatakan 

bahwa varians dari error harus bersifat homogeny. Heteroskedastisitas adalah adanya 

heterogenitas varian dalam observasi. Konsekuensi adanya heterogenitas adalah nilai varian dari 

residual suatu pengamatan ke pengamatan lain hasilnya akan berbeda-beda. Model regresi yang 

baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2006). Uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat plot antara nilai prediksi (ZPRED) dengan 

residual (SRESID). Deteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID 

dengan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang tekah diprediksi dan sumbu X adalah residual 

(Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized (Ghozali, 2006). Jika ada pola tertentu, 

seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada 

pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 

3.5.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya). Untuk menguji Autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Waston (DW), yaitu 

jika nilai DW terletak antara du dan (4 – dU) atau du ≤ DW ≤ (4 – dU), berarti bebas dari 

Autokorelasi. Jika nilai DW lebih kecil dari dL atau DW lebih besar dari (4 – dL) berarti terdapat 

Autokorelasi. Nilai dL dan dU dapat dilihat pada tabel Durbin Waston, yaitu nilai dL ; dU = α ; n 

; (k – 1). Keterangan : n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel, dan α adalah taraf 

signifikan. (Santoso, 2009). Menurut Ghozali (2006) Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi liniear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 
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dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Namun dalam penelitian ini tidak 

digunakan uji Autokorelasi karena jenis penelitiannya bukan Time Series. 

3.5.3 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.5.3.1 Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Rumusan hipotesis yang diuji : 

Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = 0, berarti secara bersama-sama tidak ada pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

Ho : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ 0, berarti secara bersama-sama terdapat pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen 

Bila p ≤ 0,05 tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya semua variabel independen 

secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan 

derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Bila p ≥ 0,05 maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, artinya semua variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. 

3.5.3.2 Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dapat dilihat dari formula 

hipotesis sebagai berikut: 

Ho : bi = 0, artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Ha : bi ≠ 0, artinya variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen.  
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Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak 

dan Ha tidak dapat ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependen dengan derajat 

keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Begitu pula sebaliknya bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak 

dapat ditolak dan Ha ditolak artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap 

variabel dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%.  

3.5.3.3 Analisis Regresi Liniear Berganda 

Menurut Malhotra (2007) analisis regresi linear berganda merupakan suatu teknik 

statistik yang secara simultan dikembangkan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih 

variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan 

antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen 

apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.  

Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut : 

 

 Keterangan: 

 Y = keputusan pembelian 

 a  = konstanta 

 b  = koefisien regresi 

 X₁= Persepsi Harga 

X₂= Atribut Produk 

X₃= tangibles 

X4= realibility 

X5= responsiveness 
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 X6 = assurance 

X7 = emphaty  

ε   = standard error 

Penggunaan metode statistik analisis regresi linear berganda dengan perangkat statistik, 

digunakan untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut : 

1. Mengetahui besarnya pengaruh atau koefisien determinasi (Adjusted R Square) 

antara variabel-variabel Persepsi harga, Atribut produk, tangibles, 

responsiveness, assurance, dan emphaty terhadap kepuasan pelanggan 

2. Menentukan persamaan regresi linear untuk variabel-variabel Persepsi harga, 

Atribut produk, tangibles, responsiveness, assurance, dan emphaty terhadap 

kepuasan pelanggan 

3. Selanjutnya dari perhitungan statistik tersebut akan diperoleh suatu persamaan 

regresi linear berganda yang dapat menggambarkan pengaruh dari Perepsi 

harga, Atribut produk, tangibles, responsiveness, assurance, dan emphaty 

terhadap kepuasan pelanggan 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Profil Restoran D’cost 

“Mutu Bintang Lima, Harga Kaki Lima” itulah slogan dari D’Cost, salah satu restoran 

menarik yang dapat anda kunjungi untuk menikmati sajian seafood atau makanan laut bersama 

keluarga dan kerabat anda. Meski harga kaki lima, namun anda akan menikmati makanan anda di 

dalam ruangan restoran dengan suasana modern. Berbagai makanan laut dengan olahan yang 

lezat dan pelayanan profesional bisa anda nikmati di sini. 

D'Cost  memiliki banyak cabang di kota-kota besar Indonesia. Dimulai dari daerah 

Kemang, Jakarta, kemudian menyebar ke berbagai lokasi strategis di Jakarta seperti Kelapa 

Gading, Puri Indah, Bekasi, Cibubur, Cikokol, Depok dan BSD. Di kota-kota besar Indonesia, 

D'Cost Seafood juga membuka gerai di Bandung, Surabaya, Solo, Bali, Banjarmasin, Pekanbaru 

maupun Makassar. 

Setiap gerai D'Cost  berukuran besar, sehingga cukup menampung banyak orang. Namun 

jika Anda mengunjungi D'Cost  pada akhir pekan atau hari libur, bersiap-siaplah untuk 

menunggu tempat kosong. Anda akan dapat menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan 

hingga ada meja yang kosong untuk Anda tempati bersama kerabat dan keluarga. 

Restoran D’Cost memanfaatkan penggunaan ICT (Information & Communication 

Technology) dengan baik untuk mempercepat proses order dan delivery. Pelayan-pelayan di 

D’Cost sudah fasih menggunakan PDA-nya untuk mencatat order pelanggan, yang langsung 

terkoneksi menggunakan Wi-Fi. Lalu secara online pesanan Anda akan dikirim saat itu juga ke 

bagian dapur untuk segera menyiapkan makanan yang Anda pesan. Tentu metode ini akan 

mempercepat waktu tunggu pemesanan makanan Anda. 
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Harga makanan di D'Cost  tergolong murah untuk restoran berkelas seperti ini. Bahkan 

untuk nasi putih, dengan cukup membayar Rp. 1.000,- per orang Anda dapat memesan nasi 

sepuasnya sampai Anda benar-benar kenyang tanpa dikenai biaya tambahan. Untuk minuman 

seperti teh tawar dan es teh tawar, Anda juga dapat mengisi ulang minuman Anda sepuasnya 

dengan cukup sekali bayar yaitu Rp. 100,- untuk teh tawar dan Rp. 250,- untuk es teh tawar per 

orang minum sepuasnya. 

Di daftar menu yang disajikan, Anda dapat melihat berbagai menu yang diurut 

berdasarkan harga. Menu dibagi dua yaitu makanan dan minuman. Untuk menu makanan, harga 

termurah yaitu Rp. 1.000,- hingga paling mahal Rp. 52.800,-. Sedangkan untuk menu minuman, 

harga termurah adalah Rp. 100,- hingga yang paling mahal Rp. 5.800,- untuk berbagai jus. 

D'Cost  menawarkan berbagai masakan laut yang bervariasi.  Anda dapat memesan 

berbagai variasi cumi seperti cumi goreng tepung, cumi goreng mentega, cumi saus padang. 

Anda juga dapat menikmati sajian udang pancet dan udang mayonaise. Untuk jenis ikan, tersedia 

berbagai ikan patin, ikan gurame, ikan kerapu, ikan kuwe putih, ikan kakap, ikan 

baronang dan ikan bawal hitam. Berbagai ikan ini diolah dan disajikan dengan beragam proses. 

Misalnya ada yang dibakar, atau disajikan dengan saus padang, dengan saus mentega, goreng 

mentega, ataupun dengan olahan lada hitam. Tersedia juga kepiting dengan berbagai olahan 

seperti kepiting saus mentega, kepiting saus padang,kepiting lada hitam dan kepiting soka cabe 

garam. Anda pun dapat memesan kepiting telur dankepiting jumbo pada musim tertentu. Anda 

juga dapat menikmati kerang hijau yang cukup nikmat di sini. Selain menu khas seafood, Anda 

juga dapat menikmati menu makanan pendamping lainnya. Misalnya tumis kangkung, tauge ikan 

asin, baby kailan saus tiram, sayur asam, serta berbagai lalapan, petai, dan sambal. 
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4.1.2 Logo Restoran D’cost 

 

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan 

4.2.1 Profil Responden  

4.2.1.1 Jenis Kelamin 

Laki Laki

Perempuan

 

Gambar 4.1. Jenis Kelamin Responden 

Sumber : data primer diolah 

 Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang berjenis 

kelamin pria memiliki jumlah  sebesar 70 responden dari total responden yang berjumlah 101 

orang, sedangkan responden yang berjenis kelamin wanita sebanyak 31 orang. Dari data tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pria. 
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4.2.1.2 Usia Responden 

Usia Responden

17 - 21

22 - 25

26 - 29

> 30

 

Gambar 4.2. Usia Responden 

Sumber : data primer diolah 

Dari gambar 4.2. tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian 

ini adalah responden yang berusia 22 – 25 tahun karena memiliki persentase terbesar yaitu 

sebanyak 45 orang, sedangkan responden yang berusia >30 tahun berjumlah terendah yaitu 

sebesar 8 responden. 

4.2.1.3 Tempat Tinggal Responden 

Tempat Tinggal Responden
Jakarta Selatan

Jakarta Timur

Jakarta Barat

Jakarta Pusat

Jakarta Utara

 

Gambar 4.3. Tempat Tinggal Responden 

Sumber : data primer diolah 

 Dari Gambar 4.3. tersebut dapat dilihat bahwa penyebaran kuesioner telah disebar 

merata pada masyarakat yang tinggal dilima lokasi di Jakarta yaitu Jakarta Selatan, Jakarta 
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Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Kelima lokasi tersebut memiliki 

persentase pengambilan sampel yang sama dan secara sengaja yaitu sebanyak 20 responden dari 

Jakarta Timur, Barat, Selatan, Pusat, dan 21 responden dari Jakarta Utara di tiap lokasi agar 

pengambilan sampel dapat terframing dengan lebih merata. 

4.2.1.4  Mengetahui D’cost Kemang 

Mengetahui D'cost Kemang

Iklan Media Cetak

Internet

Teman/Kerabat

Lainnya

 

Gambar 4.4. Mengetahui D’cost Kemang 

Dari hasil pengolahan kuesioner maka dapat dilihat pada Gambar 4.4. tersebut bahwa 

mayoritas responden dalam penelitian ini mengetahui D’cost Kemang dari teman atau kerabat 

mereka sendiri memiliki persentase yang terbesar yaitu sebanyak 63 orang. Promosi dari D’cost 

Kemang melalui internet yang memiliki persentase sebanyak 22 orang dan melalui iklan media 

cetak yang memiliki persentase sebanyak 6 orang. 9 orang dari 101 responden lainnya, 

mengetahui D’cost Kemang melalui sumber lainnya selain iklan media cetak, internet ataupun 

teman/kerabat. 
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4.2.1.5 Pendapatan dalam satu bulan 

Pendapatan per bulan

500.000 - 1.000.000

1.000.000 - 1.500.000

1.500.000 - 2.000.000

> 2.000.000

 

Gambar 4.5. Pendapatan per Bulan 

Sumber : data primer diolah 

Dari hasil pengolahan kuesioner maka dapat dilihat pada Gambar 4.5. tersebut bahwa 

sebanyak 30 orang dari 101 responden memiliki pendapatan per bulan sebesar Rp.1.500.000 – 

Rp.2.000.000 dan > Rp.2.000.000. 14 orang dari responden memiliki pendapatan Rp.500.000 – 

1.000.000 dan 26 orang dari 101 responden memiliki pendapatan Rp.1.000.000 – 1.500.000. 

4.3 Analisis  pre-test  

Uji validitas dan uji reliabilitas ini dilakukan terhadap 30 responden. 

4.3.1 Uji validitas pre-test 

Dari perhitungan yang didapatkan pada Tabel 4.1 persepsi harga, atribut produk, tangibles, 

reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty dapat menjelaskan bahwa pernyataan yang 

ada dalam variabel tersebut dinyatakan tidak gugur bila mempunyai nilai analisis faktor > 0,5. 
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Table 4.1. Hasil Pengujian Validitas Variabel Independen Pre-Test 

Variabel KMO Pertanyaan Factor 

Loading  

Kesimpulan 

Persepsi Harga 0,612 H1 0,912 Valid 

H2 0,866 Valid 

H3 0,714 Valid 

Atribut Produk 0,562 A1 0,795 Valid 

A2 0,634 Valid 

A3 0,876 Valid 

Tangibles 0,749 T1 0,690 Valid 

T2 0,867 Valid 

T3 0,916 Valid 

T4 0,829 Valid 

Reliability 0,844 R1 0,723 Valid 

R2 0,842 Valid 

R3 0,887 Valid 

R4 0,914 Valid 

R5 0,852 Valid 

Responsiveness 0,742 Res1 0,833 Valid 

Res2 0.860 Valid 
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Sumber : Data kuesioner diolah. 

Dari hasil tabel 4.1 tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan untuk hasil KMO dari ketujuh variabel bebas yaitu persepsi harga, atribut produk, 

tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty telah menunjukkan bahwa analisa 

faktor ini dapat diproses lebih lanjut karena masing-masing memiliki nilai KMO lebih besar dari 

0,5. 

Selanjutnya dari Tabel 4.1 tersebut dapat diketahui bahwa variabel bebas persepsi harga, 

atribut produk, tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty dilihat dari analisis 

component matrix factor loadings untuk pretest tersebut secara keseluruhan dari keempat 

variabel bebas dapat dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan ke penelitian selanjutnya, karena 

telah memenuhi syarat yaitu nilai analisis faktor lebih dari 0,5. 

 

Res3 0,844 Valid 

Res4 0,682 Valid 

Assurance 0,598 Ass1 0,935 Valid 

Ass2 0,886 Valid 

Ass3 0,728 Valid 

Emphaty 0,811 E1 0,691 Valid 

E2 0,845 Valid 

E3 0,884 Valid 

E4 0,903 Valid 

E5 0,863 Valid 

ANALISIS PENGARUH..., Ahmad Kuncoro Danu Mukti, Ma.-IBS, 2012



Tabel 4.2. Hasil Pengujian Validitas Variabel Dependen Pre-Test 

Variabel KMO Pertanyaan Factor 

Loading 

Kesimpulan 

Kepuasan 

Pelanggan 

0,598 K1 0,210 Tidak Valid  

K2 0,933 Valid  

K3 0,919 Valid  

K4 0,818 Valid 

K5 0,935 Valid  

      Sumber : Data kuesioner diolah. 

Berdasarkan hasil analisis validitas Tabel 4.2. dapat diketahui bahwa nilai KMO pada 

variabel Kepuasan pelanggan sebesar 0,598 yang mengindikasikan bahwa analisis faktor telah 

memadai karena 0,598 ≥ 0,5. Hasil uji validitas pada Tabel 4.2. namun berdasarkam nilai pada 

faktor loading ada satu indicator yang memiliki nilai < 0,5 yaitu indikator K1, sehingga untuk 

pengujian secara keseluruhan peneliti akan menghapus indikator K1. 

4.3.2 Uji Reliabilitas pre-test 

Berdasarkan perhitungan yang didapatkan pada tabel persepsi harga, atribut produk, 

tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan Kepuasan pelanggan dapat dilihat 

bahwa setiap pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah 

konsisten dan variabel-variabel tersebut dapat dihandalkan (reliable) bila memiliki nilai 

Cronbach Alpha > 0,6. 
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Tabel 4.3. Hasil Pengujian Reliabilitas Pre-Test 

Variabel Jumlah Item Pernyataan Cronbach’s 

Alpha 

Kesimpulan 

Persepsi Harga 3 0,775 Reliabel 

Atribut Produk 3 0,654 Reliabel 

Tangibles 4 0,841 Reliabel 

Reliability 5 0,897 Reliabel 

Responsiveness 4 0,819 Reliabel 

Assurance 3 0,807 Reliabel 

Emphaty 5 0,891 Reliabel 

Kepuasan Pelanggan 5 0,829 Reliabel 

Sumber : Data kuesioner diolah 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.3. tersebut dapat dilihat bahwa variabel persepsi harga, 

atribut produk, tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan Kepuasan 

pelanggan yang masing-masing memiliki item Persepsi harga sebanyak 4 item, Atribut Produk 3 

item, Tangibles 4 item, Reliability 4 item, Responsiveness 4 item, Assurance 4 item, Emphaty 5 

item, dan kepuasan pelanggan 5 item pernyataan memiliki nilai Cronbach’s Alpha masing-

masing ≥ 0,6, maka dengan itu semua variabel bebas dan juga variabel terikat telah memenuhi 

syarat reliabilitas data. 

4.4 Analisis Hasil Data Penelitian 

Uji validitas dan uji reliabilitas keseluruhan objek penelitian dilakukan terhadap 101 

responden. 
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4.4.1 Uji Validitas Keseluruhan 

Dari perhitungan yang didapatkan pada tabel variabel persepsi harga, atribut produk, 

tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan Kepuasan pelanggan dapat 

menjelaskan bahwa pernyataan yang ada dalam variabel tersebut dinyatakan valid dan tidak 

gugur bila mempunyai nilai analisis faktor (KMO) > 0,5 (Malhotra, 2007). 

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Validitas Variabel Independen Keseluruhan 

Variabel KMO Pertanyaan Factor 

Loading  

Kesimpulan 

Persepsi Harga 0,684 H1 0,854 Valid 

H2 0,854 Valid 

H3 0,751 Valid 

Atribut Produk 0,687 A1 0,800 Valid 

A2 0,813 Valid 

A3 0,846 Valid 

Tangibles 0,780 T1 0,776 Valid 

T2 0,870 Valid 

T3 0,852 Valid 

T4 0,796 Valid 

Reliability 0,840 R1 0,788 Valid 

R2 0,789 Valid 

R3 0,837 Valid 
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Sumber : Data kuesioner diolah. 

Dari Tabel 4.4. tersebut dapat dilihat dan diambil kesimpulan yaitu berdasarkan analisis 

yang telah dilakukan untuk hasil KMO dari ketujuh variabel persepsi harga, atribut produk, 

tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty, semuanya memiliki nilai KMO diatas 

0,5, jadi nilai analisis faktor keempat variabel bebas tersebut telah memenuhi syarat. 

Selanjutnya juga dari Tabel 4.4. tersebut dapat diketahui bahwa variabel bebas persepsi 

harga, atribut produk, tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty dilihat dari 

component matrix factor loadings secara keseluruhan data semuanya memiliki nilai lebih dari 

R4 0,951 Valid 

R5 0,828 Valid 

Responsiveness 0,761 Res1 0,800 Valid 

Res2 0.859 Valid 

Res3 0,879 Valid 

Res4 0,757 Valid 

Assurance 0,569 Ass1 0,878 Valid 

Ass2 0,928 Valid 

Ass3 0,951 Valid 

   
Emphaty 0,831 E1 0,746 Valid 

E2 0,836 Valid 

E3 0,897 Valid 

E4 0,919 Valid 

E5 0,901 Valid 
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0,5. Jadi dari analisis secara keseluruhan dari ketujuh variabel bebas dinyatakan valid dan dapat 

dilanjutkan ke penelitian selanjutnya, karena telah memenuhi syarat yaitu nilai analisis faktor 

lebih dari 0,5. 

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Validitas Variabel Dependen Keseluruhan 

Variabel KMO Pertanyaan Factor 

Loading 

Kesimpulan 

Kepuasan 

Pelanggan 

0,649 K2 0,938 Valid  

K3 0,934 Valid  

K4 0,790 Valid 

K5 0,949 Valid  

      Sumber : Data kuesioner diolah. 

Berdasarkan hasil analisis validitas Tabel 4.5. maka dapat dilihat bahwa nilai KMO pada 

variabel Kepuasan Pelanggan sebesar 0,611 yang mengindikasikan bahwa analisis faktor telah 

memadai, karena 0,611 > 0,5. Hasil uji validitas pada Tabel 4.5. menjelaskan bahwa butir 

pertanyaan Kepuasan Pelanggan secara keseluruhan untuk pengujian validitas loyalitas 

konsumen dapat dikatakan valid karena telah memenuhi nilai analisis faktor diatas 0,5. 

4.4.2 Uji Reliabilitas Keseluruhan 

Berdasarkan perhitungan yang didapatkan pada tabel persepsi harga, atribut produk, 

tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan Kepuasan pelanggan dapat dilihat 

bahwa setiap pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah 

konsisten dan variabel-variabel tersebut dapat dihandalkan (reliable) bila memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha > 0,6. 
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Tabel 4.6. Hasil Pengujian Reliabilitas Keseluruhan 

Variabel Jumlah Item Pernyataan Cronbach’s 

Alpha 

Kesimpulan 

Persepsi Harga 3 0,774 Reliabel 

Atribut Produk 3 0,753 Reliabel 

Tangibles 4 0,841 Reliabel 

Reliability 5 0,890 Reliabel 

Responsiveness 4 0,837 Reliabel 

Assurance 3 0,769 Reliabel 

Emphaty 5 0,912 Reliabel 

Kepuasan Pelanggan 4 0,676 Reliabel 

Sumber : Data kuesioner diolah 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.6. tersebut dapat diketahui bahwa persepsi harga, atribut 

produk, tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan Kepuasan pelanggan 

dapat dinyatakan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang digunakan 

untuk mengukur masing-masing variabel adalah konsisten dan semua variabel dapat dinyatakan 

reliabel karena memiliki Cronbach’s Alpha ≥ 0,6. 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Normalitas 

Dalam pengujian normalitas ini peneliti ingin mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi antara variabel terikat (dependent variable) dan variabel bebasnya (independent variable) 

terdistribusi secara normal atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil uji normalitas 
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yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan metode statistik maka akan diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

Gambar 4.6. Pengujian Normalitas P-Plot 

     

Berdasarkan pada Gambar 4.6. uji normalitas tersebut dapat dilihat dan disimpulkan bahwa 

sebaran plot data yang terjadi tersebar di sekeliling garis lurus atau tidak terpencar jauh dari garis 

lurus sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan uji normalitas data bisa dipenuhi sesuai 

dengan teori dari Ghozali (2002) yang menyatakan bahwa distribusi normal akan membentuk 

satu garis lurus diagonal dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

4.5.2 Uji Multikoleniaritas 

Gejala multikolinearitas adalah gejala korelasi antara tabel independen. Untuk melihat gejala 

multikolinearitas dapat dilihat dari hasil Collinearity Statistic. Hasil VIF yang lebih besar dari 10 

menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, sedangkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 

menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas Ghozali (2002). 
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Tabel 4.7 Multikolinearitas dengan Collinearity Statistic    

 

Sumber : Data Kuesioner Diolah 

Berdasarkan Tabel 4.7. tersebut dapat dilihat bahwa variabel persepsi harga, atribut produk, 

tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty semuanya memiliki nilai VIF dibawah 

10. Jadi dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel tidak terjadi multikolinearitas karena 

nilai VIF pada setiap variabel telah memenuhi syarat. 

4.5.3 Uji Heterokedastisitas 

Pengujian selanjutnya adalah menguji keanekaragaman jenis data dengan menggunakan uji 

heteroskedastisitas, pengujian ini merupakan salah satu cara yang biasa digunakan peneliti untuk 

mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi. Cara pengujiannya bisa 

dengan menggunakan grafik plot yaitu grafik yang terbentuk antara nilai prediksi ZPRED 

dengan nilai residualnya SRESID Ghozali (2002). 

Hasil analisis tersebut akan membentuk scatter plot dan peneliti dapat melihat apakah dalam 

scatter plot tersebut membentuk pola tertentu atau tidak. Berikut hasil dari analisis data yang 

telah diolah : 
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Gambar 4.7. Pengujian Heteroskedastisitas 

 

Sumber : Data Kuesioner Diolah 

Dilihat dari Gambar 4.7. tersebut terlihat titik-titik (plot) yang menyebar secara acak dan 

tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dari gambar tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini, 

sehingga model regresi tersebut layak untuk digunakan. 

4.6 Analisis Regresi Berganda 

Tujuan dari peneliti melakukan analisis regresi berganda adalah mengetahui adanya 

pengaruh dari Persepsi harga (X1), Atribut produk (X2), tangibles (X3), reliability (X4), 

responsiveness (X5), assurance (X6), dan emphaty (X7) sebagai variabel bebas (independent 

variable) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) atau variabel terikatnya (dependent variable). 

4.6.1 Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Untuk melihat pengaruh variabel persepsi harga, atribut produk, tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance, emphaty secara bersama-sama terhadap Kepuasan pelanggan dapat 

dilihat dari hasil penghitungan dalam Model Summary, khususnya nilai Adjusted R Square pada 

Tabel 4.8. Model Summary. 
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Tabel 4.8. Model Summary 

 

Sumber : Data Kuesioner Diolah 

Berdasarkan Tabel 4.8, besarnya nilai Adjusted R Square adalah 0,575. Nilai tersebut dapat 

digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel persepsi harga, atribut produk, tangibles, 

reliability, responsiveness, assurance, emphaty  terhadap Kepuasan pelanggan dengan cara 

menghitung Koefisien Determinasi (KD) dengan menggunakan rumus berikut ini: 

KD = Adjusted R-Square x 100% 

KD = 0,575 x 100% 

KD = 57,5% 

Nilai Adjusted R-Square sebesar 58,4% artinya variabel persepsi harga, atribut produk, 

tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty dapat menjelaskan variabel terikatnya 

yaitu kepuasan pelanggan sebesar 58,4%, sedangkan sisanya 41,6% dijelaskan oleh variabel lain 

yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. 
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4.7 Pengujian Hipotesis 

4.7.1 Uji F 

Tabel 4.9. ANOVA 

 

Berdasarkan hasil uji F yang ditampilkan pada Tabel 4.9. ANOVA tersebut diperoleh nilai 

Sig. Sebesar 0,000 (p ≤ 0,05) yang mengindikasikan bahwa variabel persepsi harga, atribut 

produk, tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan derajat kebebasan α = 5%. 

4.7.2 Uji t 

Uji t digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel persepsi harga, atribut 

produk, tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty secara parsial (individu) 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, maka digunakan uji t pada Tabel 4.10. Coefficients 

 Tabel 4.10. Coefficients 

sumber : Data Kuesioner Diolah    
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1. Persepsi Harga 

Ho1 : Persepsi  Harga tidak memliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan restoran D’cost Kemang 

Ha1 : Persepsi Harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

restoran D’cost Kemang 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.10. diperoleh nilai Sig. sebesar 0,036. Untuk 

mengetahui kebenaran hipotesa digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada 

pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan α = 5%. Begitu pula 

sebaliknya, bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak, artinya tidak ada pengaruh a ntara 

variabel bebas dengan variabel terikat dengan α = 5%. 

Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,036 dan lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak. Hal ini 

memiliki arti bahwa Persepsi Harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan 

pelanggan. 

2. Atribut Produk 

Ho2 : Atribut Produk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan restoran D’cost Kemang. 

Ha2 : Atribut Produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

restoran D’cost Kemang. 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.10. diperoleh Sig. sebesar 0,647. Untuk 

mengetahui kebenaran hipotesa digunakan kriteria bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak, 

artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat dengan α = 5%. Begitu 

pula sebaliknya bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh antara var iabel bebas 

dan variabel terikat dengan α = 5%. 
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Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,647 dan lebih besar dari 0,05, maka sudah sangat jelas 

bahwa Ho tidak dapat ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa Atribut Produk tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan pelanggan. 

Atribut Produk tidak memiliki pengaruh  yang signifikan terhadap Kepuasan konsumen 

dapat disebabkan karena : 

a. Kebanyakan dari pelanggan D’cost Kemang tidak terlalu mementingkan reputasi merek 

dari D’cost itu sendiri, mereka beranggapan merek tidak menjadi suatu alat ukur dalam 

menilai puas atau tidak puas. 

b. Pelanggan dari D’cost Kemang juga tidak mementingkan presentasi dari makanan yang 

disajikan oleh D’cost Kemang, mereka beranggapan bahwa dengan harga yang 

ditawarkan oleh D’cost Kemang mereka tidak selayaknya untuk berharap mendapatkan 

sesuatu yang lebih dari hal presentasi makanan, sehingga ketika makanan yang mereka 

dapat memiliki presentasi yang kurang baik para pelanggan akan tetap merasa puas 

terhadap restoran D’cost Kemang.  

3. Tangibles 

Ho3 : Tangibles tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

restoran D’cost Kemang. 

Ha3 : Tangibles memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

restoran D’cost Kemang. 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.10. diperoleh nilai Sig. sebesar 0,012. Untuk 

mengetahui kebenaran hipotesa digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada 

pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan α = 5%. Begitu pula 

sebaliknya, bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak  dapat ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara 

variabel bebas dengan variabel terikat dengan α = 5%. 
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Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,012 dan lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak. Hal ini 

memiliki arti bahwa Tangibles memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

4. Reliability 

Ho4 : Reliability tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan restoran D’cost Kemang. 

Ha4 : Reliability memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

restoran D’cost Kemang. 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.10. diperoleh nilai Sig. sebesar 0,114. Untuk 

mengetahui kebenaran hipotesa digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada 

pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan α = 5%. Begitu pula 

sebaliknya, bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak, artinya tidak ada p engaruh antara 

variabel bebas dengan variabel terikat dengan α = 5%. 

Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,114 dan lebih besar dari 0,05, maka Ho tidak dapat 

ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa Reliability tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Kepuasan pelanggan. 

5. Responsiveness 

Ho5 : Responsiveness tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan restoran D’cost Kemang. 

Ha5 : Responsiveness memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan restoran D’cost Kemang. 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.10. diperoleh nilai Sig. sebesar 0,033. Untuk 

mengetahui kebenaran hipotesa digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada 

pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan α = 5%. Begitu pula 
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sebaliknya, bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak, artinya tidak ada p engaruh antara 

variabel bebas dengan variabel terikat dengan α = 5%. 

 Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,033 dan lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak. Hal ini 

memiliki arti bahwa Responsiveness memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan 

pelanggan. 

6. Assurance 

Ho6 : Assurance tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan restoran D’cost Kemang. 

Ha6 : Assurance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

restoran D’cost Kemang. 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.10. diperoleh Sig. sebesar 0,977. Untuk 

mengetahui kebenaran hipotesa digunakan kriteria bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak, 

artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat dengan α = 5%. Begitu 

pula sebaliknya bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel bebas dan 

variabel terikat dengan α = 5%. 

Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,977 dan lebih besar dari 0,05, maka sudah sangat jelas 

bahwa Ho tidak dapat ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa Assurance tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan pelanggan. 

Assurance tidak memiliki pengaruh  yang signifikan terhadap Kepuasan pelanggan dapat 

disebabkan karena : 

a) Pelanggan restoran D’cost Kemang menganggap bahwa sikap sopan yang ditunjukkan 

karyawan kepada mereka bukan menjadi tolak ukur yang bisa membuat mereka puas. 

Pelanggan menganggap sikap sopan yang ditunjukkan oleh karyawan kepada pelanggan 

adalah suatu keharusan dan sudah pasti akan dilakukan oleh perusahaan manapun, 
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sehingga penilaian terhadap kesopanan karyawan terhadap konsumen tidak menjadi 

perhatian khusus bagi para pelanggan. 

b) Pelanggan merasa bahwa hal yang membuat mereka nyaman bukanlah sikap karyawan 

kepada mereka, tetapi lebih pada layout dan suasana restoran 

c) Pelanggan juga menilai bahwa informasi tertulis yang sudah ada pada restoran D’cost 

Kemang sudah sangat jelas sehingga pelanggan merasa tidak perlu bertanya banyak 

kepada karyawan D’cost Kemang. 

7. Emphaty 

Ho7 : Emphaty tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

restoran D’cost Kemang. 

Ha7 : Emphaty memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

restoran D’cost Kemang. 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.10. diperoleh nilai Sig. sebesar 0,023. Untuk 

mengetahui kebenaran hipotesa digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada 

pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan α = 5%. Begitu pula 

sebaliknya, bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara 

variabel bebas dengan variabel terikat dengan α = 5%. 

Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,023 dan lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak. Hal ini 

memiliki arti bahwa Emphaty memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan 

pelanggan. 

4.8 Model Persamaan Penelitian 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.10. Coefficient dan pembahasan sebelumnya maka sesuai 

dengan model persamaan regresi pada Bab 3 sebelumnya maka didapatkan model persamaan 

dalam penelitian ini adalah : 
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Keterangan : 

 a : Konstanta 

 b : Koefisien Regresi 

 e : Standard Error 

Konstanta sebesar 1,300 mengartikan bahwa jika variabel Persepsi harga, Atribut 

produk, tangibles, realibility, responsiveness, assurance, empathy bernilai konstan atau nol, 

maka variabel kepuasan pelanggan sebesar 1,229.  

Koefisien regresi variabel Persepsi Harga sebesar 0,181 mengartikan bahwa jika variabel 

independen lainnya tetap dan variabel Persepsi Harga mengalami kenaikan satu satuan, maka 

Kepuasan Pelanggan akan mengalami kenaikan sebesar 0,181. 

Koefisien regresi variabel Tangibles sebesar 0,195 mengartikan bahwa jika variabel 

independen lainnya tetap dan variabel Tangibles mengalami kenaikan satu satuan, maka 

Kepuasan Pelanggan akan mengalami kenaikan sebesar 0,195. 

Koefisien regresi variabel Reliability sebesar 0,134 mengartikan bahwa jika variabel 

independen lainnya tetap dan variabel Reliability mengalami kenaikan satu satuan, maka 

Kepuasan Pelanggan akan mengalami kenaikan sebesar 0,134. 

Koefisien regresi variabel Responsiveness sebesar 0,167 mengartikan bahwa jika 

variabel independen lainnya tetap dan variabel Responsiveness mengalami kenaikan satu satuan, 

maka Kepuasan Pelanggan akan mengalami kenaikan sebesar 0,167. 

Kepuasan Pelanggan = b0 + b1Persepsi harga + b2Atribut produk + b3Tangibles + b4Reliability + 
b5Responsiveness + b6Assurance + b7Emphaty + e 

Kepuasan Pelanggan = 1,300 + 0,181Persepsi Harga – 0,027Atribut Produk + 0,195Tangibles + 
0,134Reliability + 0,167Responsiveness - 0,002Assurance + 0,173Emphaty 
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Koefisien regresi variabel Emphaty sebesar 0,173 mengartikan bahwa jika variabel 

independen lainnya tetap dan variabel Emphaty mengalami kenaikan satu satuan, maka 

Kepuasan Pelanggan akan mengalami kenaikan sebesar 0,173. 

4.9 Implikasi Manajerial 

Setelah peneliti selesai melakukan proses pengolahan data serta analisis data, peneliti juga 

ingin memberikan gambaran lebih jelas akan manfaat penelitian ini kedalam impilikasi 

manajerialnya. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi harga, Tangibles, Responsiveness, 

dan Emphaty memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan pelanggan, sedangkan 

Atribut Produk, Reliability dan Assurance tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Kepuasan pelanggan. Untuk itu guna untuk meningkatkan kepuasan pelanggan maka sebaiknya 

D’cost Kemang meningkatkan kinerjanya dan lebih menitik beratkan pada Persepsi harga, 

Tangible, Responsiveness, dan Emphaty, dimana variable – variable tersebut sudah terbukti 

menjadi factor penting dalam upaya memuaskan pelanggan. Sedangkan dalam hal Atribut 

produk, Reliability dan Assurance (Jaminan) meskipun tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan namun D’cost Kemang sebaiknya tetap memperhatikan variabel 

yang satu ini dalam rangka untuk peningkatan kinerja dari restoran D’cost Kemang, sehingga 

akan membuat restoran ini terlihat semakin baik di mata pelanggan. 

Dalam usaha peningkatan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dari 

pelanggan berdasarkan penelitian yang dilakukan maka D’cost Kemang dapat meningkatkan 

dengan mengutamakan dari beberapa variable, diantaranya : 

1. Persepsi Harga : 

Saat ini strategi harga yang dilakukan oleh D’cost Kemang sudah baik dan membuat 

pelanggan puas, namun D’cost Kemang bisa mengembangkan strategi tersebut, misalnya 

denga melakukan beberapa promo, diantaranya : 
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a. Paket makan siang 

b. Paket makan malam 

c. Paket keluarga 

d. Paket ulang tahun 

2. Tangibles : 

Fasilitas fisik yang ada di D’cost Kemang saat ini telah memenuhi harapan (ekspektasi) 

dari konsumen sehingga konsumen bisa merasa nyaman dan senang saat berada di D’cost 

Kemang. Namun ada beberapa hal yang bisa menjadi perhatian lebih bagi manajemen D’cost 

Kemang yaitu ketika restoran sedang ramai biasanya D’cost Kemang suka menambahkan 

kursi agar para pelanggan dapat tertampung, namun hal tersebut justru membuat kondisi 

restoran terlihat sangat ramai dan tidak  nyaman karena menjadi sempit, seharusnya D’cost 

Kemang tidak menambahkan kursi apabila kapasitas sudah maksimal.  

3. Responsiveness : 

Berdasarkan uji yang dilakukan indicator responsiveness terbukti memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan, maka dari itu D’cost Kemang harus tetap 

menjaga hal tersebut, jangan sampai kebutuhan pelanggan selama berada di restoran tidak 

terpenuhi, hal tersebut dapat menimbulkan citra yang buruk untuk D’cost Kemang itu 

sendiri.  

4. Emphaty : 

Salah satu cara untuk membuat pelanggan puas terhadap pelayanan yang diberikan 

adalah ketika perusahaan memahami dan mampu memenuhi apa yang dibutuhkan dan 

diinginkan oleh pelanggan, sejauh ini yang telah dilakukan oleh manajemen D’cost Kemang 

dalam rangka memenuhi keinginan pelanggan adalah dengan memisahkan ruang merokok 

dan tidak merokok, kemudian dengan memberikan perhatian personal kepada pelanggan dan 

juga dengan menjalin hubungan komunikasi yang baik terhadap pelanggan. Hal tersebut 
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terbukti membuat pelanggan D’cost Kemang merasa puas terhadap apa yang telah dilakukan 

oleh D’cost Kemang kepada mereka, dengan kata lain D’cost Kemang harus mampu 

meningkatkan hal tersebut atau paling tidak mempertahankan hal tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis uji t pada variabel Persepsi harga, Atribut produk, 

Kualitas Pelayanan (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty) terhadap 

kepuasan pelanggan  di restoran D’cost cabang Kemang maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Variabel Persepsi harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan  di restoran D’cost cabang Kemang  

2. Variabel Atribut produk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan  di restoran D’cost cabang Kemang. 

3. Variabel Kualitas Pelayanan (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan 

Emphaty) yang  memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan  di restoran 

D’cost cabang Kemang adalah Tangibles, Responsiveness, dan Emphaty. Sedangkan 

Reliability dan Assurance tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan di restoran D’cost Kemang. 

4. Variabel persepsi harga, atribut produk, kualitas Pelayanan yang terdiri dari Tangibles, 

Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty secara bersama – sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan di restoran D’cost Kemang. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

mengajukan saran antara lain: 

1. Penelitian yang peneliti lakukan hanya terbatas di cabang Kemang saja sehingga tidak 

dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dengan baik. Maka penulis 

menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk menggunakan subyek yang lebih luas lagi 
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seperti melakukannya di berbagai cabang D’cost yang ada baik di kota Jakarta atau di 

kota-kota lainnya. 

 

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menyarankan agar D’cost 

Kemang memperhatikan faktor-faktor apa saja yang terbukti mempengaruhi kepuasan 

pelanggan dan melakukan upaya peningkatan kinerja karena ekspektasi atau harapan 

konsumen terhadap kepuasan akan terus berubah seiring berubahnya gaya hidup yang 

ada sekarang, maka D’cost Kemang disarankan untuk terus mengembangkan strategi-

strategi pemasaran yang ada. 

 
 

3. Faktor – faktor atau variable yang terbukti dapat mempengaruhi kepuasan konsumen 

diantara lain : 

a.  Persepsi Harga 

Peneliti menyarankan agar D’cost Kemang mengadakan promosi – promosi baru 

yang berkaitan dengan harga, misalnya paket makan siang, paket makan malam, paket 

keluarga, atau paket ulang tahun. Hal baru ini akan membuat pelanggan terus merasa 

bahwa D’cost Kemang telah melampaui ekspektasi mereka terhadap D’cost Kemang. 

b.  Tangibles 

saran dari peneliti untuk hal bentuk fisik (tangibles) adalah dengan membatasi 

jumlah kursi dan pelanggan yang ditampung di dalam restoran, karena kondisi restoran 

yang terlalu ramai akan membuat pelanggan merasa tidak nyaman. 

c. Responsiveness 

kecepatan karyawan dalam merespon keinginan pelanggan juga terbukti 

membuat pelanggan puas, maka demi menjaga hal tersebut pihak manajemen D’cost 

Kemang harus selalu mengutamakan kepentingan dari pelanggan dan tidak membuat 

pelanggan menunggu terlalu lama tanpa adanya alas an yang jelas. 
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d.  Emphaty 

D’cost Kemang telah melakukan beberapa hal yang diinginkan konsumen, 

seperti memisahkan ruang merokok dan tidak merokok, memberikan perhatian personal 

dan membuat ja, operasional yang nyaman, namun D’cost Kemang harus tetap 

melakukan pembelajaran mengenai hal-hal apa saja yang diinginkan dari pelanggan 

ketika mereka berada di restoran, hal ini akan sangat membantu perusahaan dalam 

menjaga kesetiaan dari pelanggan. 
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Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 

 
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

INDONESIA BANKING SCHOOL 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 

Bapak, Ibu, Srd/i Responden yang terhormat 

Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan anda meluangkan waktu yang 

berharga untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Survey ini dilakukan dalam rangka penelitian 

Skripsi jurusan manajemen pemasaran di STIE Indonesia Banking School, dengan tujuan 

mengetahui pengaruh persepsi harga, atribut produk, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan ( studi kasus restoran D’cost Kemang ). Perlu diperhatikan dalam mengisi kuesioner 

ini adalah: 

1. Tidak ada jawaban yang BENAR atau SALAH 

2. Penilaian yang objektif sangat diharapkan, karena akan menjadi umpan balik yang 

diharapkan dalam pengembangan layanan internet banking di masa mendatang. 

3. Setiap jawaban anda akan sangat bermakna bagi kami, sehingga kami mengharap 

tidak ada jawaban yang dikosongkan. 

4. Jawaban Anda akan diperlakukan sesuai dengan standar profesionalitas dan etika 

penelitian. Oleh karena itu. Peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas Anda. 

 

Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih dan sangat menghargai kesediaan Anda untuk 

mengisi kuesioner ini. 

 

                                                                                                             Hormat Kami, 

Peneliti, 

 

 

 

Ahmad Kuncoro Danu Mukti 
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Profil Responden 

Isilah pertanyaan berikut sesuai dengan data diri Anda : 

 

1. Jenis Kelamin  :  Pria   Wanita 

 

2. Usia   :  17 – 21 22 – 25 26 – 29 > 30 

 

3. Tempat tinggal anda? 

 

      Jakarta Pusat   Jakarta Timur        Jakarta Selatan         Jakarta Barat     

      Jakarta Utara 

 

4. Apakah anda pernah makan di D’cost kemang dalam tiga bulan terakhir? 

      Ya      Tidak 

 

5. Anda mengetahui D’cost kemang, melalui (Anda boleh memilih lebih dari satu) 

      Iklan Media Cetak            Internet            Teman/Kerabat 

 *lainnya________ 

 

6. Berapa pendapatan anda dalam satu bulan? 

      Rp.500.000 – Rp.1.000.000     Rp. 1.500.000 – Rp.2.000.000 

      Rp.1.000.000 – Rp.1.500.000     diatas Rp.2.000.000 
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Jawablah setiap pernyataan dibawah ini sesuai dengan instruksi berikut. 

Di bawah ini terdapat tabel yang terdapat kolom pernyataan yang harus anda baca dan 

kolom penilaian yang harus diisi oleh Anda. Dimohon untuk dapat mengisi sesuai 

dengan kondisi sebenarnya. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah. Anda dapat 

memberi nilai yang dimulai dengan angka 1 – 7, dimana 1 merupakan pernyataan 

sangat tidak setuju (STS) sedangkan 7 adalah pernyataan sangat setuju (SS).  

Bagian I  

Pernyataan pada bagian I berkaitan dengan persepsi harga pada restoran D’cost 

cabang kemang      

    1 ---

- 7 

                            

No. PERNYATAAN NILAI 

H1 Harga makanan yang ditawarkan D’cost Kemang sesuai dengan kemampuan 

saya. 

 

H2 Harga makanan yang ditawarkan oleh D’cost Kemang sesuai dengan kualitas  

yang ditawarkan 

 

H3 Nilai (porsi, rasa, tampilan)  yang saya terima dari produk D’cost Kemang 

sesuai dengan apa yang saya bayar 
 

Bagian II 

Pernyataan pada bagian II berkaitan dengan Atribut produk yang ditawarkan oleh 

restoran D’cost cabang kemang 

No. PERNYATAAN NILAI 
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A1 Menurut saya D’cost Kemang memiliki reputasi merek yang baik  

A2 Presentasi dari makanan yang disajikan D’cost Kemang memiliki 

bentuk dan tampilan yang menarik 

 

A3 Produk makanan yang ditawarkan D’cost Kemang memiliki kualitas 

yang baik 

 

 

 

Bagian III 

Pernyataan pada bagian III berkaitan dengan Kualitas pelayanan dari restoran D’cost cabang 

kemang 

No. PERNYATAAN NILAI 

 Tangibles ( bentuk fisik )  

T1 D’cost Kemang memiliki ruang makan yang nyaman  

T2 D’cost Kemang memiliki desain interior yang menarik  

T3 Karyawan D’cost Kemang berpenampilan menarik  

T4 Peralatan makan di D’cost Kemang terjaga kebersihannya  

 Reliability ( keandalan )  

R1  Bila D’cost Kemang berjanji untuk melakukan sesuatu pada waktu 

tertentu, restoran ini akan menepatinya (misalnya nomer urut antrian pada 

saat waiting list) 

 

R2 Tagihan yang diberikan D’cost Kemang sesuai dengan pesanan konsumen.  
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R3 D’cost Kemang menyediakan layananannya sesuai waktu yang dijanjikan  

R4 Karyawan D’cost Kemang memiliki pengetahuan memadai tentang 

produk D’cost sehingga mampu menjawab pertanyaan saya 

 

R5 Karyawan D’cost Kemang konsisten bersikap sopan kepada saya.  

 Responsiveness ( cepat tanggap )  

Res1 Karyawan D’cost Kemang langsung menyambut saya ketika saya 

datang 

 

Res2 Karyawan D’cost Kemang melayani saya dengan cepat  

Res3 Karyawan D’cost Kemang dengan cepat memberikan informasi 

mengenai menu makanan ketika saya datang 

 

Res4 Karyawan D’cost Kemang akan langsung tanggap apabila ada 

makanan atau minuman yang tumpah 

 

 Assurance ( jaminan )  

Ass1 Sikap karyawan D’cost Kemang mampu membuat saya merasa nyaman.  

Ass2 Saya merasa aman saat bertransaksi dengan D’cost Kemang.  

Ass3 D’cost Kemang menyediakan makanan yang sehat dan aman (halal) untuk 

dikonsumsi. 

 

 Emphaty ( empati )  

E1 D’cost Kemang memisahkan ruang merokok dan tidak merokok  

E2 D’cost Kemang memiliki jam operasional yang nyaman bagi saya  
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E3 D’cost Kemang memiliki karyawan yang memberikan perhatian 

personal kepada saya 

 

E4 Menurut saya karyawan D’cost Kemang telah mengutamakan 

kepentingan pelanggan. 

 

E5 Menurut saya Karyawan D’cost kemang memiliki komunikasi yang 

baik dengan pelanggan 

 

 

 

Bagian IV 

Pernyataan pada bagian ini berkaitan dengan kepuasan pelanggan terhadap 

restoran D’cost cabang kemang. 

No. PERNYATAAN NILAI 

K1 Saya merasa puas terhadap produk makanan dan kinerja D’cost 

Kemang 

 

K2 Di lain waktu saya akan memilih merk lain selain D’cost Kemang saat 

saya ingin mengkonsumsi makanan seafood 

 

K3 Ketika saya memilih merk D’cost Kemang untuk dikonsumsi itu 

merupakan pilahan yang bijak 

 

K4 Saya merasa bersalah saat memilih produk makanan di D’cost Kemang 

untuk saya konsumsi 

 

K5 Saya memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan terhadap merk 

D’cost kemang 

 

ANALISIS PENGARUH..., Ahmad Kuncoro Danu Mukti, Ma.-IBS, 2012



Lampiran 2 Uji Validitas pre test 

1. Variabel Persepsi Harga 

Factor Analysis 

 

 

 

 

2. Variabel Atribut Produk 

Factor Analysis 
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3. Variabel Tangibles 

Factor Analysis 
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4. Variabel Reliability 

Faktor Analysis 

 

 

 

 

5. Variebel Responsiveness 

Factor Analysis 
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6. Variabel Assurance 

Factor Analysis 
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7. Variabel Emphaty 

Factor Analysis 

 

 

 

 

8. Variabel Kepuasan Pelanggan 

Factor Analysis 
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Lampiran 3 Uji Reliabilitas pre test 

1. Variabel Persepsi Harga 

Reliability 

 

 

2. Variabel Atribut Produk 
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Reliability 

 

 

3. Variabel Tangibles 

Reliability 

 

 

 

 

4. Variabel Reliability 

Reliability 

 

 

5. Variabel Responsiveness 
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Reliability 

 

 

6. Variabel Assurance 

Reliability 

 

 

7. Variabel Emphaty 

Reliability 

 

 

8. Variabel Kepuasan Pelanggan 

Reliability 

ANALISIS PENGARUH..., Ahmad Kuncoro Danu Mukti, Ma.-IBS, 2012



 

 

Lampiran 4 Uji Validitas  

1. Variabel Persepsi Harga 

Factor Analysis 

 

 

 

 

2. Variabel Atribut Produk 

Factor Analysis 
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3. Variabel Tangibles 

Factor Analysis 

 

ANALISIS PENGARUH..., Ahmad Kuncoro Danu Mukti, Ma.-IBS, 2012



 

 

 

 

4. Variabel Reliability 

Factor Analysis 
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5. Variabel Responsiveness 

Factor Analysis 
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6. Variabel Assurance 

Factor Analysis 
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7. Variabel Emphaty 

Factor Analysis 

 

 

 

 

 

8. Variabel Kepuasan Pelanggan 

Factor Analysis 
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Lampiran 5 Uji Reliabilitas  

1. Variabel Persepsi Harga 

Reliability 
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2. Variabel Atribut Produk 

Reliability 

 

 

3. Variabel Tangibles 

Reliability 

 

 

4. Variabel Reliability 

Reliability 
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5. Variabel Responsiveness 

Reliability 

 

 

6. Variabel Assurance 

Reliability 

 

 

7. Variabel Emphaty 

Reliability 
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8. Variabel Kepuasan Pelanggan 

Reliability 

 

 

 

 

 

Lampiran 6 Hasli Analisis Regresi  

Regression 
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Lampiran 7 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinearitas 

Pada uji multikolinieritas atau terjadinya korelasi diantara sesama variabel bebas. Pada 

uji ini dapat dilihat pada table Coefficients dan lihat kolom  Collinearity Statistics di model 1 

yang memperlihatkan nilai VIF<10, pada umumnya terjadinya multikolinieritas apabila nilai 

VIF>10. berarti model ini tidak terjadi multikolinieritas. 

 

 

 

 

2. Uji Normalitas 

 

3. Uji Heterokedastisitas 
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2008 

 Magang di BPR Bhakti Riyadhi Klaten, 17-20 Juni 2008 (Berijazah) 

 Pelatihan Service Excellent dari PT e-DEPRO, STIE IBS (Berijazah) 

 Pelatihan Basic Acticvist Training Program, STIE IBS (Berijazah) 

ANALISIS PENGARUH..., Ahmad Kuncoro Danu Mukti, Ma.-IBS, 2012

mailto:danu.zara293@yahoo.com�


2007 

 Kursus Bahasa Inggris di The British Institute / TBI (Berijazah) 

IV. Pengalaman Organisasi 

2010 Panitia Acara National Banking Forum, STIE IBS, Divisi Keamanan 

2009 Panitia Acara Komunikasi Bisnis, STIE IBS 

2008 Panitia Acara IBS Super Cup, STIE IBS, Divisi Keamanan 
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