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ABSTRACT 

 

The main objectives of this research were to identify attributes that influence customer 

satisfaction in J.CO Donuts and Coffee branch Pejaten Village, Jakarta. The variables 

included in this research are product, price, promotion, place, people, process dan  physical 

environment as independent variables and customer satisfaction as the dependent variable.  

The method used in this research is quantitative method that will describe the influence 

of  marketing mix (product, price, promotion, place, people, process dan  physical 

environment)  towards the customers satisfaction in  J.CO Pejaten Village. The research was 

conducted on customers who are in J.CO Pejaten Village using self-administered 

questionnaires sent to a sample of 100 respondents. Analysis method for this research: 

validity and reliability, the classic assumption test, multiple regression analysis, hypothesis 

testing by t test and F test, and analysis of determination coefficient (R2). 

Results of this research shows there were positive significant relationship between 

promotion and people with customer satisfaction. The Sig value of product is 0,051>0,05. It 

show Ho1 is rejected, it means there is no significant relationship between product  with 

consumer satisfaction. However, the Sig value of product has only difference 0.001. That is a 

reason why the product can be said as marginally supported, where product exists on the 

boundary line. While, there is no significant relationship between  price, place, process and  

physical environment with consumer satisfaction. 

 

Keyword : marketing mix, product, price, promotion, place, people, process, physical 

envidence, customer satisfaction. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah  

Perkembangan bisnis makanan dan minuman atau lebih dikenal dengan food and 

beverage dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan, dimana bisnis tersebut 

memiliki prospek yang bagus untuk masa depan karena memberikan peluang keuntungan 

yang cukup besar. Sejak beberapa tahun yang lalu, perkembangan bisnis di bidang makanan 

dan minuman mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Puncaknya terjadi pada tahun 

2009 silam dimana industri tersebut meningkat dari yang hanya 2,34% (Th.2008) mengalami 

lonjakan pesat menjadi 11,22% dengan volume penjualan hingga Rp 555 Trilyun (Th. 2009). 

Meskipun peningkatannya sangat tinggi di tahun 2009, namun pada saat krisis global terjadi 

pada tahun 2010 silam, sektor industri makanan dan minuman sempat mengalami penurunan 

yang cukup hebat menjadi 2,73% walaupun omsetnya masih tetap tinggi yaitu menyentuh 

angka Rp 605 Trilyun. Dan yang lebih menggembirakan lagi, pada tahun 2011 industri 

makanan dan minuman kembali bersinar dengan mengalami peningkatan sekitar 9,34% pada 

kuartal kedua (bisnisukm.com, 2011). Pertumbuhan bisnis makanan dan minuman masih 

tercatat sebagai pertumbuhan yang tinggi di berbagi belahan dunia (Nonto, 2006 dalam 

Rachmawati, 2011).  Bisnis makanan bukan hanya sekedar makanan pokok, tetapi semakin 

berkembangnya zaman variasi makanan yang ditawarkan semakin beragam. Dengan pola 

hidup masyarakat zaman sekarang yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi menyebabkan 

masyarakat menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beraktivitas di luar rumah, 

khususnya pada kota-kota besar.  Hal tersebut yang merupakan peluang bagi bisnis food and 

beverage untuk meraih keuntungan karena lazimnya manusia pasti membutuhkan makanan 

untuk kelangsungan hidupnya.  Bisnis food and beverage  merupakan salah satu bisnis yang 

menjanjikan karena pengembalikan modal pada bisnis ini relative cukup cepat dan 

kemungkinan perolehan laba yang cukup besar. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 

alasan rasional outlet makanan tumbuh adalah karena para pebisnis makananan bisa 

mengantongi keuntungan bersih minimal 50% setelah dikurangi biaya operasional 

(Rachmawati, 2011). 

Bisnis makanan melingkupi berbagai ragam, sebagai contoh adalah bisnis restoran dan 

bisnis popular catering (cafe, coffe shop, toko roti/ bakery dan steak house) (Rachmawati, 

Analisis Pengaruh..., Yunita Wulan Sari, Ma.-Ibs, 2013

http://bisnisukm.com/
http://bisnisukm.com/industri-makanan-dan-minuman-kembali-bersinar.html
http://bisnisukm.com/industri-makanan-dan-minuman-kembali-bersinar.html


2011). Untuk berhasil menghadapi persaingan bisnis, tiap industri harus mempunyai strategi 

pemasaran yang handal. Strategi pemasaran adalah tahapan kreatif yang kontinyu, yang 

diupayakan oleh suatu  perusahaan atau organisasi guna mencapai target pemasaran terbaik 

dengan merealisasikan secara optimal kepuasan pelanggan. Strategi pemasaran memiliki 

posisi vital dalam peranannya untuk mencegah penurunan jumlah penjualan dan pelanggan 

serta merosotnya daya saing produk dipasaran. Proses penjualan akan mampu berjalan secara 

terkontrol dan dinamis dengan adanya sebuah strategi marketing kreatif yang baik. Strategi 

yang diharapkan adalah metode, teknik dan gaya yang baru yang ditujukan untuk kepuasan 

konsumen (gofaztrack.com, 2012). Salah satu bentuk strategi pemasaran yang mampu 

mendukung dalam memasarkan produk untuk menciptakan kepuasan konsumen adalah 

penggunaan marketing mix (bauran pemasaran) yang meliputi product, price, promotion, dan 

physical evidence atau place (Pawitra, 1993 dalam Rachmawati, 2011). Dengan demikian, 

faktor yang ada dalam bauran pemasaran (marketing mix) merupakan variabel-variabel yang 

diharapkan mampu menciptakan kepuasan konsumen, atau dengan kata lain variabel-variabel 

tersebut akan mempengaruhi kepuasan konsumen dalam membeli suatu produk. Bauran 

pemasaran merupakan tools bagi marketer yang berupa program pemasaran yang 

mempertajam segmentasi, targeting, dan positioning agar sukses (Ratnasari, 2011). Bauran 

pemasaran produk barang mencakup 4P yaitu product, price, promotion, place, sedangkan 

untuk produk jasa ditambahkan tiga elemen lagi. Bauran pemasaran jasa 7P menurut 

Zeithaml (2009) yaitu product, price, promotion, place, people, process, dan physical 

evidence (lingkungan fisik). Kegiatan-kegiatan tersebut perlu dikombinasikan dan dikoordinir 

agar perusahaan dapat melakukan tugas pemasarannya secara efektif. 

Kini bisnis popular catering sudah semakin beragam. Hanya dalam kurun waktu yang 

relatif singkat muncul beragam cafe, coffe shop, toko roti/ bakery dan steak house dengan 

menawarkan produknya di pasaran yang semakin unik dan bervariasi. Salah satu bisnis 

popular catering yang cukup sukses yaitu  J.CO donuts and coffee. J.CO donuts and coffee 

hadir dengan konsep baru yang berbeda dengan konsep bakery sebelumnya. J.Co memang 

bukan brand makanan donut pertama yang masuk ke Indonesia. Namun, sejak masuk ke 

pasar pada pertengahan 2005, J.CO Iangsung menjadi buah bibir, mengalahkan popularitas 

Dunkin Donuts dan membukukan pertumbuhan penjualan yang tinggi. Padahal saat itu gerai 

donut cukup banyak. Tapi, sekarang kompetitor yang hanya menjual donut saja perlahan-

lahan kuenya semakin mengecil dan J.Co justru mendominasi pasar industri makanan kelas 

menengah (swa.co.id, 2011).  J.CO meraih penghargaan khusus dari majalah bisnis SWA 

yang bekerjasama dengan International Marketing Association (IMA) dan MarkPlys&Co 
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sebagai “The Integrated Marketing STrategy Champion 2008".  Terobosan yang dilakukan 

J.CO berhasil membuat pasar donat kembali hidup dan mampu mengalahkan Dunkin Donuts 

dan Krispy Kreme yang notabennya pemain global. Yuswohady selaku juri pada pemilihan 

kompetisi tim pemasar tangguh yang diselenggarakan majalah bisnis SWA yang bekerjasama 

dengan International Marketing Association (IMA) dan MarkPlys&Co mengatakan bahwa 

memakan donut bukanlah hanya sekedar makan saja tetapi juga sebagai gaya hidup, melihat 

penataan gerai J.CO terlihat dirancang agar konsumen “seen and to be seen” (swa.co.id, 

2013). Dengan konsep dapur terbuka atau disebut juga open kitchen, konsumen dibiarkan 

melihat proses pembuatan donat tersebut. Selain itu pihak manajemen tidak hanya 

menjadikan J.CO sebagai tempat untuk membeli donat, tetapi juga dirancang sebagai tempat 

hangout yang nyaman dan telah menjadi gaya hidup bagi masyarakat masa kini. Gaya hidup 

yang instan mendorong kebutuhan makanan siap saji di tempat yang nyaman semakin 

meningkat. Mengingat gaya hidup masyarakat Indonesia yang telah budaya untuk berkumpul 

dan bersantai di sebuah tempat menjadikan konsep yang dibuat manajemen  sangat 

menguntungkan karena J.CO bukan hanya menjual variasi donat saja, melainkan berbagai 

minuman dengan suasana cafe. Pada akhirnya setelah proses pembelian, konsumen akan 

memberikan sebuah penilaian terhadap produk yang ia rasakan, dimana konsumen bisa 

merasa puas atau tidak akan produk yang telah dikonsumsinya itu. Untuk itu kepuasan 

konsumen sangat penting bagi perusahaan karena dari penilaiannya tersebut akan berdampak 

pada masa depan sebuah perusahaan untuk maju. 

J.CO Dounuts and Coffee dipilih dalam penelitian ini, karena upaya-upaya yang 

dilakukan dianggap potensial dalam meningkatkan customer satisfaction dan mampu menjadi 

contoh dalam pelaksanaan ketujuh variabel yaitu product (produk), price (harga), promotion 

(promosi), place (distribusi), people (orang), process (proses) dan physical environment 

(lingkungan fisik) yang akan diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut maka 

penulis tertarik mengambil topik dalam penelitian ini dengan judul “Analisis Pengaruh 

Bauran Pemasaran Jasa 7P Terhadap Kepuasan Konsumen J.CO  Pejaten Village” 

(Studi pada Pengunjung J.CO Pejaten Village)”. 
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1.2.Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Apakah product (produk) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di J.CO 

Pejaten Village? 

2. Apakah price (harga) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di J.CO 

Pejaten Village? 

3. Apakan promotion (promosi) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di 

J.CO Pejaten Village? 

4. Apakan distribusi place (distribusi) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen 

di J.CO Pejaten Village? 

5. Apakan people (orang) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di J.CO 

Pejaten Village? 

6. Apakan process (proses) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di J.CO 

Pejaten Village? 

7. Apakan Physical evidence (lingkungan fisik) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen di J.CO Pejaten Village? 

8. Apakah variabel bauran pemasaran 7P yang terdiri dari product (produk), price (harga), 

promotion (promosi), place (saluran distribusi), people (partisipan), process (proses), dan 

physical evidence (lingkungan fisik) secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen di J.CO Pejaten Village? 

9. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di J.CO Pejaten 

Village? 

 

 

1.3.Pembatasan Masalah 

Penulis hanya membahas mengenai pengaruh bauran pemasaran 7P yang terdiri dari 

product (produk), price (harga), promotion (promosi), place (saluran distribusi), people 

(orang), process (proses), dan physical evidence (lingkungan fisik) terhadap kepuasan 

konsumen J.CO di Pejaten Village. Periode penyebaran quesioner yaitu pada tahun 2012. 
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1.4.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian tersebut, yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah product (produk) secara signifikan 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di J.CO Pejaten Village. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah price (harga) secara signifikan berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen di J.CO Pejaten Village. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah promotion (promosi) secara signifikan 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di J.CO Pejaten Village. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah place (distribusi) secara signifikan 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di J.CO Pejaten Village. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah people (orang) secara signifikan 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di J.CO Pejaten Village. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah process (proses) secara signifikan 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di J.CO Pejaten Village. 

7. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah physical evidence (lingkungan fisik)  

secara signifikan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di J.CO Pejaten Village. 

8. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah product (produk), price (harga), promotion 

(promosi), place (saluran distribusi), people (orang), process (proses), dan physical 

evidence (lingkungan fisik) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen di J.CO Pejaten Village. 

9. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel manakah yang paling berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen di J.CO Pejaten Village. 

 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:  

1. Bagi penulis 

Penelitian ini berguna untuk menerapkan teori yang telah didapat selama kuliah    dalam 

dunia kerja serta penelitian ini juga merupakan syarat kelulusan dalam STIE Banking 

School. 
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2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan 

perusahaan dalam rangka peningkatan kualitas jasa untuk menciptakan kepuasan 

konsumen.  

 

3. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan 

khususnya dibidang pemasaran yaitu bagaimana bauran pemasaran dapat menciptakan 

minat beli konsumen, terkait dengan permasalahan yang diulas yaitu mengenai pengaruh 

bauran pemasaran 7P pada variabel product (produk), price (harga), promotion (promosi), 

place (saluran distribusi), people (orang), process (proses), dan physical evidence 

(lingkungan fisik) terhadap kepuasan konsumen J.CO di Pejaten Village.  

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I :  Pendahuluan 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  Landasan Teori  

Pada bab ini menerangkan teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan, pengertian 

pemasaran dan manajemen pemasaran, pengertian pemasaran jasa, bauran pemasaran jasa, 

perilaku konsumen, proses pembelian jasa, kepuasan pelanggan dan kualitas jasa, serta hasil 

penelitian terdahulu, dan  kerangka pemikiran. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi Pemilihan obyek penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional, 

metode analisis data, analisis regresi linear berganda, serta teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV : Pembahasan 

Bab ini menguraikan hasil pengolahan data yang diperoleh sebagai hasil penelitian serta 

merupakan hasil yang membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang diberikan. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari pembahasan serta pada bab ini juga 

berisi saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan terkait dalam pengaruh 

bauran pemasaran terhadap kepuasan beli konsumen. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.1 Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

Banyak kalangan yang berpemahaman bahwa pemasaran tidak ada bedanya dengan 

penjualan. Apabila dilihat lebih dalam, pengertian pemasaran lebih luas daripada pengertian 

tersebut. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian 

bertumbuh menjadi keinginan manusia. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

manusia inilah yang menjadi konsep pemasaran. Secara sederhana, menurut Joscon Network 

(2002) pemasaran didefinisikan sebagai seperangkat kegiatan yang hasilnya adalah membuat 

tersedianya produk (barang atau jasa) yang dapat memuaskan konsumen dan memberikan 

keuntungan kepada perusahaan yang menawarkan produk tersebut (Daryanto,2011). Definisi 

yang formal tentang pemasaran dikemukakan pakar manajemen pemasaran tersohor, yaitu 

bahwa : “... pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana baik individu 

maupun kelompok yang terlibat dalam proses tersebut memperoleh apa (produk atau jasa) 

yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan 

mempertukarkan produk atau jasa yang bernilai dengan pihak lain” (Kotler, 1997 dalam 

Daryanto,2011). Sementara manajemen pemasaran didefinisikan oleh American Association 

(AMA) sebagai : “... manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan 

pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk 

menciiptakan pertukaran yang memuaskan tujuan baik individu maupun organisasi” (Kotler, 

1997; Joscon Network, 2002 dalam Daryanto,2011). Kotler (1997) mengatakan bahwa 

pemasaran berawal dari kebutuhan dan keinginan manusia. Penting untuk membedakan 

antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Suatu kebutuhan adalah hasrat untuk 

memenuhi kebutuhan dasar. Orang memerlukan makanan, pakaian, papan, keamanan, harta, 

dan penghargaan. Kebutuhan tersebut tidak diciptakan oleh masyarakat atau pemasar, 

kebutuhan tersebut ada di dalam tubuh manusia. Keinginan atau kemauan adalah hasrat 

terhadap pemuas spesifik untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia hanya beberapa 

tetapi keinginannya banyak. Keinginan manusia ini dibentuk dan dibentuk lagi (berubah-
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ubah) oleh kekuatan masyarakat dan kelembagaan-kelembagaan, termasuk pemuka agama, 

sekolah, keluarga, dan korporasi bisnis, sedangkan permintaan adalah keinginan atas produk 

spesifik yang diperkuat kemampuan dan kemauan membeli produk tersebut. Keinginan 

menjelma menjadi permintaan bila didukung oleh daya beli.  

2.1.2 Pemasaran Jasa 

Industri jasa pada saat ini merupakan sektor ekonomi yang sangat besar dan tumbuh 

pesat. Pertumbuhan tersebut selain diakibatkan oleh pertumbuhan jenis jasa yang sudah ada 

sebelumnya, juga disebabkan oleh munculnya jenis jasa baru, sebagai akibat dari tuntutan dan 

perkembangan teknologi. Dipandang dari konteks globalisasi, pesatnya pertumbuhan bisnis 

jasa antar negara ditandai dengan meningkatnya intensitas pemasaran lintas negara serta 

terjadinya aliansi berbagai penyedia jasa di dunia (Daryanto, 2011) 

Definisi jasa adalah tindakan atau kinerja yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak 

lainnya. Walaupun prosesnya mungkin terkait dengan produk fisik, kinerjanya pada dasarnya 

tidak nyata dan biasanya tidak menghasilkan kepemilikan atas faktor-faktor produksi 

(Lovelock, 2007). Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke 

pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan 

kepemilikan (Kotler dan Keller, 2006 dalam Daryanto,2011). Produksi jasa dapat terikat atau 

tidak terikat pada suatu produk fisik. Jasa pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi 

dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat 

bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli 

pertamanya (Zeithaml dan Bitner 2003 dalam Daryanto,2011).  

Setiap produk memberi manfaat bagi pelanggan yang membeli dan menggunakannya. 

Barang dapat dijelaskan sebagai objek fisik atau peralatan dan jasa adalah tindakan atau 

kinerja. Berikut adalah perbedaan dasar antara barang dan jasa, diantaranya yaitu (Lovelock, 

2007): 

a. Pelanggan tidak memperoleh kepemilikan. Perbedaan utama antara barang dan jasa 

terletak dalam kenyataan bahwa pelanggan biasanya mendapatkan nilai dari jasa tanpa 

memperoleh kepemilikkan permanen atas elemen-elemen yang dapat diraba. 

b. Produk jasa sebagai kinerja yang tidak berwujud. Walaupun jasa sering melibatkan elemen 

yang berwujud, kinerja jasa sendiri bersifat tidak berwujud (intangible).  

c. Keterlibatan pelanggan dalam proses produksi. Penyediaan jasa melibatkan penggabungan 

dan penyampaian output dari perpaduan fasilitas fisik dan tenaga kerja fisik atau mental. 
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Sering pelanggan aktif terlibat dalam membantu menciptakan produksi jasa, baik dengan 

melayani dirinya sendiri atau melalui kerja sama  dengan petugas jasa.  

d. Orang sebagai bagian dari produk. Dalam jasa yang tingkat kontaknya tinggi, pelanggan 

tidak hanya berhubungan dengan petugas jasa tetapi juga bersinggungan dengan 

pelanggan lain. Pelanggan yang menggunakan jasa tertentu membantu sifat pengalaman 

jasa tersebut. Jadi, orang menjadi bagian dalam produk jasa. 

e. Variabilitas yang lebih besar dalam input dan output operasional. Adanya karyawan dan 

pelanggan lain dalam sistem operasional menyebabkan sulit menstandarisasi dan 

menggontrol keragaman baik pada input maupun output. Barang manufaktur dapat 

diproduksi dalam kondisi terkontrol, dirancang untuk mengoptimalkan baik produktivitas 

maupun kuantitas, dan pemeriksaan standar kualitas jauh sebelum barang itu mencapai 

tangan pelanggan, tetapi jasa dinikmati pada saat diproduksi, “perakitan” akhir harus 

berlangsung dalam kondisi saat itu juga, yang dapat bervaariasi dari satu pelanggan ke 

pelanggan lain bahkan dari waktu ke waktu. 

f. Tidak ada persediaan jasa. Karena jasa adalah suatu tindakan atau kinerja dan bukan 

barang berwujud yang disimpan pelanggan, maka tidak dapat disimpan dan tidak ada 

persediaanya.  

g. Pentingnya waktu. Banyak jasa diberikan pada saat itu juga. Pelanggan hadir secara fisik 

untuk menerima jasa. Ada batas berapa lama pelanggan bersedia menunggu dan jasa harus 

disampaikan dengan cepat sehingga pelanggan tidak perlu membuang waktu dalam 

menerimanya. Pelanggan dewasa ini semakin sensitif terhadap waktu dan kecepatan sering 

menjadi unsur utama bagi jasa yang baik. 

h. Saluran distribusi yang berbeda. Tidak seperti pabrik yang membutuhkan saluran 

distribusi fisik untuk mengantar barang dari pabrik ke pelanggan, banyak bisnis jasa 

menggunakan saluran elektronik atau menggabungkan tempat pembuatan jasa, tempat 

penjualan, dan tempat mengkonsumsinya di satu tempat.  

2.1.3 Bauran Pemasaran Jasa 

Marketing mix atau bauran pemasaran didefinisikan sebagai elemen pengontrol sebuah 

organisasi yang dapat memuaskan atau mengkomunikasikannya dengan pelanggan (Zeithaml, 

2009). Pada awalnya bauran pemasaran terdiri dari 4P yaitu product, place, promotion and 

price. Namun, strategi untuk 4P memerlukan beberapa modifikasi bila diterapkan untuk jasa. 

Jasa biasanya diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, pelanggan sering hadir ke pabrik 

perusahaan, berinteraksi secara langsung dengan pegawai perusahaan, dan sebenarnya 

mereka menjadi bagian dari proses produksi jasa tersebut, dan juga karena jasa tidak 
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berwujud, pelanggan akan sering mencari setiap isyarat yang terlihat untuk membantu 

mereka memahami sifat pengalaman jasa tersebut. Penambahan variabel bauran pemasaran 

jasa yaitu people, physical evidence dan process. Bauran pemasaran merupakan tools bagi 

marketer yang berupa program pemasaran yang mempertajam segmentasi, targeting, dan 

positioning agar sukses (Ratnasari, 2011). Ketujuh unsur bauran pemasaran jasa diuraikan 

dibawah ini :  

1. Product (produk) 

Elemen produk yaitu semua komponen kinerja jasa yang menciptakan nilai bagi pelanggan 

(Lovelock, 2007). Produk adalah keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan 

sejumlah nilai manfaat kepada konsumen. Levin dalam buku The Marketing Imagination 

mengajukan konsep total produk, dimana suatu jasa yang ditawarkan dapat terdiri atas 

elemen sebagai berikut (Ratnasari, 2011) : 

a. The core or generic product. Produk inti atau generik terdiri atasa jasa dasar, seperti 

tempat tidur pada jasa kamar hotel. 

b. The expected product. Produk yang diharapkan terdiri atas produk inti bersama 

pertimbangan keputusan pembelian minimal yang harus dipenuhi, seperti ruang tuggu 

yang nyaman di bandara dan lift yang bersih. 

c. The augmented product. Area yang memungkinkan suatu produk dideferensiasi 

terhadap produk yang lain, seperti IBM menawarkan “excellent customer service” 

d. The potential product. Produk potensial merupakan tampilan dan manfaat tambahan 

yang berguna bagi pelanggan atau mungkin menambah kepuasan pelanggan.  

“a product is anything that be  offered to a market for attention acquisition, use or 

comsumption that might satisfy a want or need “ (sebuah produk adalah sesuatu yang 

dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsikan 

sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan) (Philip Kotler, dalam Sunyoto, 

2012). 

Salah satu nilai yang dapat diberikan konsumen dalam menentukan kepuasannya yaitu 

adanya produk yang berkualitas. Kualitas produk (product quality) didefinisikan sebagai 

evaluasi menyeluruh pelanggan atas kebaikan kinerja barang atau jasa (Mowen dan Minor, 

2002 dalam Ghanimata, 2012). Kita dapat mengatakan bahwa penjual telah menghasilkan 

mutu bila produk atau pelayanan penjual tersebut memenuhi atau melebihi harapan 

pelanggan (Kotler, 2007 dalam Ghanimata, 2012). Terdapat kecenderungan bagi konsumen 

untuk memilih produk makanan yang berkualitas, sesuai dengan selera dan keinginan serta 

memiliki harga yang relatif terjangkau (Nabhan dan Kresnaini, 2005 dalam Ghanimata, 

Analisis Pengaruh..., Yunita Wulan Sari, Ma.-Ibs, 2013



2012). Namkung dan Jang (2008) and Schiffman and Kanuk (2009) dalam Inkumsah (2011) 

setuju dalam menginterpretasikan kualitas makanan yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu 

presentasi atau estetika penampilan, kesehatan makanan, aroma, rasa, kesegaran dan suhu 

sebagai beberapa model yang merupakan kualitas makanan dan alasan utama untuk 

mengunjungi restoran. Kualitas makanan (yang mencakup keseluruhan kualitas makanan, 

suhu makanan dan presentasi dari makanan) memiliki dampak penting setelah kualitas 

layanan dalam menentukan kepuasan pelanggan (Inkumsah,2011). 

 

2. Price (Harga) 

Price (Harga) yaitu pengeluaran uang, waktu, dan usaha oleh pelanggan untuk membeli 

dan mengkonsumsi jasa (Lovelock, 2007). Menurut Lovelock (2007) harga dan komponen 

biaya jasa lainnya memperlihatkan kepada manajemen berbagai biaya yang ditimbulkan 

pelanggan dalam memperoleh manfaat untuk produk jasa. Menurut Rachmawati (2011) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga yang diterapkan dalam sebuah restoran, adalah: 

hubungan antara permintaan dan penawaran, penurunan loyalitas konsumen, sales mix, 

harga-harga dalam persaingan, biaya overhead, aspek psikologis, kebutuhan untuk meraih 

laba. Cara menentukan harga yang tepat adalah dengan melihat harga jual pesaing sejenis, 

tentunya dengan kualitas dan porsi makanan yang kira-kira sama. Kemudian, tetapkan harga 

jual produk makanan tersebut sedikit lebih murah daripada harga jual produk pesaing sejenis 

agar konsumen mau mencoba produk makanan yang ditawarkan (Rachmawati, 2011). Biaya 

yang perlu ditutupi suatu perusahaan biasanya membutuhkan harga minimum, atau batas 

terendah, untuk tawaran jasa tertentu, dan nilai persepsi tawaran tersebut bagi pelanggan 

menentukan batas maksimum atau batas tertinggi (Lovelock, 2007). Tripod penetapan harga, 

dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tripod Penetapan Harga 

 

 

 

 

 

Strategi 

Penetapan Harga 
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Biaya   Persaingan    Nilai Bagi Pelanggan 

Sumber : Lovelock (2007) 

a. Penetapan harga berdasarkan biaya. mengemukakan penetapan harga berdasarkan 

biaya yaitu praktik pengaitan antara harga yang akan dikenakan dan biaya produksi, 

penyerahan, serta pemasaran suatu produk. Dalam penetapan harga berdasarkan 

biaya, harga ditetapkan dalam kaitannya dengan biaya finansial.  Namun ada 

beberapa perusahaan yang melakukan pengecualian terhadap barang penglaris (loss 

leader), dimana produk dijual lebih murah daripada biaya totalnya untuk menarik 

pelanggan yang kemudian akan tergoda membeli tawaran jasa yang menguntungkan 

dari perusahaan yang sama. 

b. Penetapan harga berdasarkan persaingan. Penetapan harga berdasarkan persaingan 

yaitu praktik penetapan harga yang membandingkan dengan harga yang dikenakan 

para pesaing. Pada penetapan harga berdasarkan persaingan, perusahaan yang 

memasarkan jasa yang relatif tidak berbeda dari tawaran pesaing harus terus 

mengawasi harga yang dikenakan pesaing dan berupaya untuk menerapkan harga 

yang sesuai. Jika pelanggan tidak menemukan sedikit atau sama sekali tidak ada 

perbedaan di antara jasa-jasa yang ditawarkan di pasar, mereka mungkin akan 

memilih harga yang termurah. 

c. Penetapan harga berdasarkan nilai. Penetapan harga berdasarkan nilai yaitu praktik 

penetapan harga yang mengacu pada berapa yang ingin dibayar pelanggan dengan 

nilai yang mereka yakini akan mereka terima. Tidak seorang pun pelanggan mau 

membayar jasa lebih tinggi daripada yang ia anggap pantas. Harga kadang-kadang 

digunakan sebagai alat mengkomunikasikan kualitas dan nilai suatu jasa apabila 

pelanggan merasa sulit menilai kemampuan jasa itu sebelumnya. Dengan tidak 

adanya petunjuk yang berwujud, pelanggan mungkin akan menghubungkan harga 

yang lebih tinggi dengan tingkat kinerja yang lebih tinggi pada atribut-atribut jasa 

yang penting. 

3. Promotion (Promosi) 

Promotion (Promosi) dan edukasi merupakan semua aktivitas dan alat yang menggugah 

komunikasi yang dirancang untuk membangun preferensi pelanggan terhadap jasa dan 

penyedia jasa tertentu (Lovelock, 2007). Promosi merupakan beberapa metode yang didesain 

untuk menjual produk. Di dalam sistem pasar bebas, sebuah bisnis menggunakan metode 

promosi untuk menyampaikan informasi tentang bisnis itu sendiri dan produk yang dijualnya. 
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Tujuannya adalah untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dari sudut pandang 

informasi, promosi dilakukan untuk mencapai empat tujuan (Tjiptono, 2007), yaitu : 

a. membuat pelanggan berpotensial untuk sadar akan produk  

b. Membuat mereka memiliki pengetahuan tentang produk 

c. Membujuk pelanggan untuk menyukai produk 

d. Membujuk pelanggan untuk membeli produk 

 

Promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan 

pelanggan, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi pelanggan. Ada beberapa 

macam bauran promosi (Ratnasari, 2011), diantaranya : 

a. Advertising (Periklanan). Periklanan merupakan komunikasi impersonal. Terdapat 

beberapa tujuan periklanan, yaitu sebagai berikut :  

1. Iklan yang bersifat memberikan informasi (informative advertising) adalah iklan yang 

secara panjang lebar menerangkan produk jasa dalam tahap perkenalan untuk 

menciptakan permintaan atas produk tersebut. 

2. Iklan membujuk (Persuasive Advertising), adalah iklan yang digunakan dalam situasi 

persaingan untuk menciptakan permintaan produknya melawan merek yang lain. 

3. Iklan pengingat (reminder advertising), adalah iklan yang diluncurkan saat produk 

mencapai tahap kedewasaan, tujuannya agar pelanggan selalu ingat akan produk 

tersebut. 

4. Iklan pemantapan (reinforcement advertising), adalah iklan yang berusaha 

meyakinkan pembeli bahwa mereka telah mengambil pilihan yang tepat. 

 

b. Personal Selling. Sifat personal selling dikatakan lebih luwes karena tenaga penjual 

dapat secara langsung menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan dan perilaku 

masing-masing calon pembeli. Selain itu, tenaga penjual juga dapat segera 

mengetahui reaksi calon pembeli terhadap penawaran penjualan, sehingga dapat 

mengadakan penyesuaian-penyesuaian di tempat saat itu juga. Personal selling 

mempunyai peranan yang penting dalam pemasaran jasa, disebabkan hal berikut : 

1. Interaksi secara personal antara penyedia jasa dan pelanggan sangat penting. 

2. Jasa tersebut disediakan oleh orang, bukan mesin. 

3. Orang merupakan bagian dari produk jasa. 
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c. Sales Promotion. Sales promotion adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan arus barang atau jasa dari produsen sampai pada penjualan akhirnya. 

Point of sales promotion terdiri atas brosur, information sheet, dan lain-lain. 

 

d. Public Relation. Public relation merupakan kiat pemasaran penting lainnya dimana 

perusahaan tidak harus berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, tetapi 

ia juga harus berhubungan dengan kumpulan kepentingan publik yang lebih 

besar.Public relation sangat peduli terhadap beberapa tugas pemasaran, yaitu untuk : 

1. Membangun image 

2. Mendukung aktivitas komunikasi lainnya 

3. Mengatasi persoalan dan isu yang ada 

4. Memperkuat positioning perusahaan 

5. Mempengaruhi publik yang spesifik 

6. Mengadakan launching untuk produk atau jasa baru 

 

e. Word of Mouth. Pelanggan yang puas atau tidak puas akan berbicara kepada 

temannya tentang pengalamannya dalam menerima jasa tersebut, sehingga word of 

mouth ini sangat besar pengaruhnya dan dampaknya terhadap pemasaran jasa 

dibandingkan dengan aktivitas komunikasi lainnya. Namun, word of mouth ini 

bukanlah strategi komunikasi pemasaran secara langsung yang dibuat oleh pemasar, 

melainkan sebagai akibat dari perilaku pelanggan yang merasakan kepuasan atau 

kekecewaan setelah mengkonsumsi suatu produk jasa. 

f. Direct Marketing. Direct marketing merupakan elemen terakhir dalam bauran 

promosi. Terdapat enam area dari direct marketing, yaitu : 

1. Direct mail 

2. Mail order 

3. Direct response 

4. Direct selling 

5. Telemarketing 

6. Digital marketing 

 

4. Place (Saluran Distribusi)  

Place (Saluran Distribusi) merupakan keputusan manajemen tentang kapan, dimana, dan 

bagaimana menyampaikan jasa kepada pelanggan (Lovelock, 2007). Place adalah gabungan 
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antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi (berhubungan dimana lokasi yang strategis 

dan bagaimana cara penyampaian jasa pada pelanggan) (Ratnasari, 2011). Keputusan saluran 

akan mempengaruhi dua hal, yaitu jangkauan penjualan dan biaya. Setiap alternatif saluran 

yang dipilih jelas dipengaruhi unsur-unsur lain yang terdapat dalam bauran pemasaran 

perusahaan. Misalnya tujuan yang ingin dicapai, ciri-ciri pasar yang dijadikan sasaran dan 

karakteristik produk yang ditawarkan. Penilaian terhadap alternatif saluran didasarkan kriteria 

ekonomis, efektfitas dan pengendalian (Rachmawati, 2011). Tujuan penjualan dan distribusi 

salah satunya yaitu tujuan account-development, yaitu tujuan yang dirancang untuk 

menekankan penambahan distributor atau pelanggan baru. Keterkaitan antara tujuan 

penjualan dan distribusi dengan implementasi strategi pemasaran dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini (Tjiptono, 2007) : 

 

Tabel 2.1 Tujuan Penjualan dan Distribusi 

Tujuan Penjualan dan Distribusi Strategi PemasaranTerkait 

account-development  Meningkatkan ketersediaan produk atau 

jasa secara relatif dibandingkan pesaing 

 Mendapatkan akses ke segmen baru 

 Meningkatkan kemampuan untuk membeli 
 

Sumber : Tjiptono (2007) 

 

5. People (Orang) 

People (Orang) yaitu semua individu yang memainkan perannya dalam penyampaian jasa 

dan dengan demikian mempengaruhi persepsi pembeli, orang-orang tersebut yaitu personil 

perusahaan, pelanggan, dan pelanggan lainnya di dalam lingkungan jasa (Zeithaml, 2009). 

Menurut Lovelock (2007), people (orang) meliputi karyawan (dan kadang-kadang pelanggan 

lain) yang terlibat dalam proses produksi. People yang berfungsi sebagai service provider 

sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan (Ratnasari,2011). Keputusan dalam people 

untuk mencapai kualitas berhubungan dengan seleksi, training, memotivasi, dan manajemen 

sumber dasar manusia. Pentingnya people dalam memberikan pelayanan berkualitas 

berkaitan dengan internal marketing. Internal marketing adalah interaksi antara setiap 

karyawan dan tiap departemen dalam satu perusahaan, ini bisa disebut juga sebagai internal 

customer. Terdapat 4 kriteria aspek yang mempengaruhi pelanggan (Ratnasari,2011), yaitu : 

a. Contactors people : 

1. Berinteraksi langsung dengan pelanggan dalam frekuensi yang cukup sering. 

2. Sangat mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli. 
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b. Modifier : 

1. Mereka cukup sering berhubungan dengan pelanggan. 

2. Mereka tidak secara langsung mempengaruhi pelanggan, misalnya resepsionis. 

c. Influencers : 

1. Mereka tidak secara langsung kontak dengan pelanggan 

2. Mereka mempengaruhi konsumen dalam keputusan untuk membeli, misalnya tim 

kreatif pembuatan iklan. 

d. Isolateds people, dimaksudkan untuk : 

1. Tidak sering bertemu dengan pelanggan. 

2. Tidak secara langsung ikut serta dalam marketing mix. Misalnya karyawan bagian 

administrasi penjualan, EDP (Entry Data Processing) 

 

Strategi yang digunakan untuk menyampaikan jasa melalui people (Zeithaml, 2009) : 

1. Mempekerjakan orang yang tepat 

2. Menggarap orang tersebut untuk menyampaikan jasa yang berkualitas 

3. Menyediakan sistem pendukung yang diperlukan 

4. Mempertahankan orang-orang terbaik 

 

Kualitas  layanan adalah konsep yang kompleks, sukar dipahami, subjektif dan abstrak, 

yang berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda. Definisi yang paling umum 

mengenai kualitas layanan adalah membuat perbandingan antara harapan pelanggan dan 

persepsi dari layanan yang mereka terima (Parasuraman et al, 1988 dan Grönroos, 1982 

dalam Inkumsah, 2011). Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa  variabel kualitas layanan 

(termasuk staf yang penuh perhatian, staf yang efisien, staf yang memiliki pengetahuan 

tentang makanan, staf yang memberikan salam kepada pelanggan) memiliki dampak paling 

penting dalam menentukan kepuasan pelanggan (Inkumsah, 2011). 

6. Process (Proses) 

Process (Proses) yaitu prosedur yang sebenarnya, mekanisme, dan aliran kegiatan dimana 

jasa tersebut disampaikan (Zeithaml, 2009). Menurut Lovelock (2007), process (proses) 

merupakan metode pengoperasian atau serangkaian tindakan tertentu, yang umumnya berupa 

langkah-langkah yang diperlukan dalam suatu urutan yang telah ditetapkan. Merefleksikan 

proses jasa itu sendiri membantu mengidentifikasi beberapa biaya bukan uang, seperti waktu, 

upaya fisik dan mental, dan bahkan rasa takut dan rasa sakit yang ditimbulkan pelanggan 

dalam mendapatkan manfaat ini (Lovelock, 2007). Proses merupakan gabungan semua 
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aktivitas, umumnya terdiri atas prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, dan hal-hal rutin 

sampai jasa dihasilkan dan disampaikan kepada pelanggan.  Proses dapat dibedakan menjadi 

dua cara (Ratnasari, 2011), yaitu : 

a. Complexity, berhubungan dengan langkah-langkah dan tahap dalam proses. 

b. Divergence, berhubungan dengan adanya perubahan dalam langkah atau tahap proses. 

 

7. Physical evidence (lingkungan fisik)  

Physical evidence (lingkungan fisik)yaitu lingkungan dimana jasa ini disampaikan dan 

dimana perusahaan dan pelanggan berinteraksi dan setiap komponen yang terlihat 

memfasilitasi kinerja atau mengkomunikasikan jasa (Zeithaml, 2009). Menurut Ratnasari 

(2011) physical evidence merupakan lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan langsung 

berinteraksi dengan pelanggan . Dua tipe physical evidence (Ratnasari, 2011) adalah : 

a. Essential evidence : merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemberi jasa 

tentang desain dan layout dari ruang, gedung, dan lainnya. 

b. Peripheral evidence : merupakan nilai tambah yang bila berdiri sendiri tidak berarti 

apa-apa. Jadi, hanya berfungsi sebagai pelengkap, namun peranannya penting dalam 

proses produksi jasa. 

Pelanggan sering mengandalkan petunjuk yang terlihat, atau physical evidence untuk 

mengevaluasi sebuah pelayanan sebelum membeli produk serta memberikan penilaian 

terhadap kepuasannya dengan layanan tersebut selama dan setelah mengkonsumsi produk 

atau jasa. Elemen pelayanan yang mempengaruhi pelanggan terdiri dari dua atribut, yaitu 

atribut luar (seperti tanda petunjuk, parkir dan pemandangan) dan  atribut dalam (seperti 

desain, tata letak, peralatan, dan dekorasi) (Zeithaml, 2009). 

 

2.1.4 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah tindakan perorangan dalam memperoleh, menggunakan seta 

membuang barang dan jasa ekonomi, termasuk proses pengambilan keputusan sebelum 

menetapkan tindakan (Ginting, 2011). Selain itu, definisi perilaku konsumen lainnya adalah 

tingkah laku dari konsumen, dimana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk 

membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu prosuk dan jasa mereka 

Fokus dari perilaku konsumen adalah bagaimana individu membuat keputusan untuk 

menggunakan sumber daya mereka yang telah tersedia untuk mengonsumsi suatu barang. 

Ada dua bentuk konsumen (Daryanto, 2011), yaitu : 
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1. Personal consumer 

Konsumen membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk penggunaannya sendiri. 

2. Organizational Consumer 

Konsumen membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan 

menjalankan organissasi tersebut.  

 

2.1.5 Proses Pembelian Jasa  

 

Gambar 2.2 Aktivitas Pelanggan dalam Memilih, Menggunakan, dan Menilai Jasa 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Tahap Pra-Pembelian 

 

 

 

 

 

 

 

         Tahap Pelaksanaan Jasa 

 

 

                            

        Tahap Pasca Pembelian 

 

 

         

Sumber : Lovelock (2007) 

 

 

Sadar akan adanya kebutuhan 

Evaluasi Terhadap Kinerja 

Pencarian Informasi 

 Mendefinisikan kebutuhan 

 Mencari-cari solusi 

 Mengidentifikasi pemasok 

Evaluasi Terhadap Penyedia Jasa Alternatif 

 Mengkaji dokumen (mis. Iklan, 

brosur, situs, web) 

 Berkonsultasi dengan orang lain 

(mis. teman, keluarga, dan 

pelanggan lain) 

 Mengunjungi penyedia jasa yang 

mungkin berbicara dari hati ke hati 

Keinginan Mendatang 

Minta Layanan dari Penyedia Terpilih 

(atau mengusulkan layanan sendiri) 

Penyerahan atau Pemberian Jasa 
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Dalam proses pembelian jasa seperti kita lihat pada gambar diatas terdapat tiga tahap, yaitu : 

1. Tahap Pra-Pembelian 

Tahap pertama dalam proses pembelian yaitu tahap pra-pembelian dimana pelanggan 

mengidentifikasi berbagai alternatif, menimbang-nimbang manfaat dan risiko, dan membuat 

keputusan pembelian. Keputusan untuk membeli dan menggunakan jasa dilakukan pada 

tahap pra-pembelian. Kebutuhan dan harapan individu sangatlah penting karena hal itu 

mempengaruhi pilihan-pilihan mana saja yang akan dipertimbangkan pelanggan. Dalam 

tahap pra-pembelian pelanggan dapat melakukan pencarian informasi untuk produk jasa yang 

ingin digunakannya, setelah melakukan pengumpulan informasi yang dapat bervariasi mulai 

dari yang umum hingga yang rinci dan lengkap, pelanggan dapat mengidentifikasi beberapa 

alternatif penyedia jasa dan kemudian menilai manfaat dan risiko masing-masing pilihan 

sebelum mengambil keputusan pembelian. Untuk mengurangi resiko tersebut, ada  beberapa 

strategi yang dapat digunakan sebelum memutuskan membeli produk jasa, diantaranya 

(Lovelock, 2007), yaitu : 

a. Mencari informasi dari sumber pribadi yang terpercaya (teman dan kenalan) 

b. Mengandalkan nama baik perusahaan 

c. Mencari garansi dan jaminan 

d. Mencari peluang untuk mencari jasa tersebut sebelum membelinya 

e. Bertanya kepada karyawan yang tahu tentang jasa-jasa pesaingnya 

f. Mempelajari petunjuk-petunjuk yang berwujud atau bukti fisik lainnya 

g. Menggunakan Word Wide Web untuk membandingkan tawaran-tawaran jasa yang 

tersedia 

2. Tahap Pertemuan Jasa 

Tahap pertemuan jasa merupakan tahap kedua dimana terjadi penyerahan jasa melalui 

interaksi antara pelanggan dan penyedia jasa. Setelah pelanggan memutuskan membeli jasa 

tertentu, mereka terlibat dalam satu pertemuan jasa (dalam beberapa kasus mereka bahkan 

sudah terlibat dalam pertemuan jasa selama tahap evaluasi, sebelum melakukan pilihan 

terakhir tentang penyedia). Pertemuan jasa sering dimulai dengan permintaan jasa dari 

penyedia yang dipilih. Pelanggan mendasarkan keputusan tentang kualitas jasa pada beberapa 

faktor (Lovelock, 2007), yaitu : 

a. Lingkungan jasa, meliputi semua karakteristik lingkungan yang berwujud dimana 

penyerahan jasa berlangsung. Fasilitas dan perlengkapan, suasana perusahaan 

(termasuk kebersihan, udara, dan kebisingan), dan pelanggan lain dapat 
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mempengaruhi apa yang diharapkan pelanggan selama pertemuan jasa dan persepsi 

mereka tentang kualitas jasa. 

b. Karyawan penyedia jasa yang merupakan faktor terpenting dalam kebanyakan 

pertemuan jasa kontak tinggi, dimana mereka melakukan interaksi langsung dan tatap 

muka dengan pelanggan. Karyawan harus dengan hati-hati diseleksi, dilatih, dan 

diberi kompensasi untuk menangani penyerahan jasa secara efektif. 

c. Jasa pendukung, terdiri atas bahan atau perlengkapan serta semua proses dibelakang 

panggung yang memungkinkan karyawan di garis depan melakukan pekerjaannya 

dengan baik. Elemen ini penting karena pekerja di garis depan tidak dapat 

memberikan layanan yang baik kepada pelanggan apabila tidak didukung pelayanan 

internal yang berkualitas tinggi dari karyawan pendukung. 

 

3. Tahap Pasca-pembelian 

Tahap pasca-pembelian merupakan tahap terakhir dalam proses pembelian jasa, dimana 

pelanggan menilai kualitas jasa dan kepuasan atau ketidakpuasan mereka terhadap hasil jasa 

tersebut. Selama tahap pasca-pembelian pelanggan melanjutkan proses yang dimulainya 

dalam tahap pertemuan jasa dengan mengevaluasi kualitas jasa akan kepuasan atau 

ketidakpuasan mereka terhadap pengalaman dengan jasa tersebut. Hasil dari proses ini akan 

mempengaruhi sikap mereka kemudian, seperti apakah mereka akan tetap loyal atau tidak 

terhadap penyedia jasa tersebut dan apakah mereka akan memberikan rekomendasi positif 

ataukah negatif kepada anggota keluarga dan teman-teman lain. Pelanggan mengevaluasi 

kualitas jasa dengan membandingkan apa yang mereka harapkan dengan apa yang telah 

mereka terima. Jika harapan mereka terpenuhi bahkan terlampaui, mereka yakin telah 

menerima jasa yang berkualitas tinggi. Pelanggan yang merasa puas akan menjadi pelanggan 

yang loyal. Namun, jika pengalaman dalam menggunakan jasa itu tidak memenuhi harapan 

pelanggan, mereka akan merasa jasa itu buruk. Mereka mungkin akan mengajukan keluhan, 

atau diam saja, atau pindah ke penyedia jasa lain. Pelanggan yang tidak puas dapat 

melakukan tindakan pengembalian produk, bahkan dapat mengajukan gugatan terhadap 

perusahaan melalui pengacara, dan dapat dipastikan memberikan referensi yang negatif 

terhadap produk atau jasa kepada orang lain. Oleh karena itu, perusahaan harus 

mengantisipasinya karena seorang pelanggan yang tidak puas dapat merusak citra perusahaan 

(Lovelock, 2007). 
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2.1.6 Kepuasan Pelanggan dan Kualitas Jasa 

Dari seluruh proses kegiatan pemberian pelayanan jasa kepada pelanggan oleh sebuah 

perusahaan, pada akhirnya akan bermuara pada nilai yang akan diberikan oleh pelanggan 

mengenai kepuasan yang dirasakan. Kepuasan dinyatakan sebagai tingkat perasaan dimana 

seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk atau jasa yang diterima dan 

yang diharapkan (Kotler dan Keller, 2008 dalam  Ratnasari,2011). Kepuasan dan 

ketidakpuasan adalah respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian (disconfirmation) yang 

dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk 

yang dirasakan setelah pemakaiannya (Tse and Wilson, 1988 dalam Daryanto, 2011). Ada 

lima faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk menentukan tingkat kepuasan 

pelanggan (Ratnasari,2011), yaitu : 

a. Kualitas produk. Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

b. Kualitas pelayanan. Pada industri jasa adalah mutlak bahwa pelanggan akan merasa 

puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang 

pelanggan harapkan. 

c. Emosional. Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang 

lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu, 

sehingga membuatnya mengalami tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang 

diperoleh bukan karena kualitas dari produk, tetapi nilai sosial atau self-esteem yang 

membuat pelanggan menjadi puas terhadap merek tertentu. 

d. Harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama dengan produk lain, tetapi 

ditetapkan pada harga yang lebih murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi 

kepada pelanggan. 

e. Biaya. Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu 

membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa (pengorbanan semakin 

kecil), cenderung puas terhadap produk atau jasa ini. 

 

Masing-masing perusahaan harus mempunyai strategi dan cara untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan melalui kualitas jasa. Kotler dan Keller (2007) menyarankan untuk  

memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dan pelanggan. 

Salah satu caranya yaitu dengan melakukan penelitian dengan metode customer focus, yaitu 

dengan mengedarkan kuesioner dalam beberapa periode untuk mengetahui persepsi 
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pelayanan menurut pelanggan. Selain itu, juga dilakukan pengamatan dan pengawasan 

pegawai perusahaan tentang pelaksanaan pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas jasa 

perusahaan perlu mengembangkan dan menerapkan beberapa hal berikut ini (Ratnasari,2011) 

: 

a. Accountable. Perusahaan menghubungi pelanggan setelah proses pelayanan terjadi untuk 

mengetahui kepuasan dan harapan pelanggan. 

b. Proactive. Perusahaan menghubungi pelanggan dari waktu ke waktu untuk mengetahui 

perkembangan pelayanannya. 

c. Partnership marketing. Pendekatan dimana perusahaan membangun kedekatan dengan 

pelanggan yang bermanfaat untuk meningkatkan citra dan posisi perusahaan di pasar. 

Pada dasarnya kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan atas produk akan berpengaruh 

pada pola perilaku selanjutnya. Hal ini ditunjukkan pelanggan setelah terjadi proses 

pembelian (post purchase action) (Kotler, 1997 dalam Ratnasari,2011). Apabila 

pelanggan merasa puas, maka dia akan menunjukkan besarnya kemungkinan untuk 

kembali membeli produk yang sama (Ratnasari,2011). 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Al-Muala dan Al-Qurneh 

(2012) 

Assessing the Relationship 

between Marketing Mix and 

Loyalty through Tourists 

Satisfaction in Jordan 

Curative Tourism 

Product dan place mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap 

destination loyalty. Product, 

place, price, personnel 

mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan turis. 

Adityatama, Yuniarinto, 

dan Zain (2002) 

Analisis Variabel Marketing 

Mix yang Mempengaruhi 

Kepuasan Konsumen dalam 

Pembelian Susu Bubuk 

Formula Bayi di Kota 

Malang. 

Produk, harga, distribusi (apotik), 

dan promosi (majalah wanita) 

secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen  (kesesuaian harapan 

dan keinginan membeli ulang). 

Secara parsial harga dan promosi 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen 

(kesesuaian harapan dan keinginan 

membeli ulang) 

Adityatama, Yuniarinto, 

dan Zain (2002) 

Analisis Variabel Marketing 

Mix yang Mempengaruhi 

Kepuasan Konsumen dalam 

Pembelian Susu Bubuk 

Formula Bayi di Kota 

Malang. 

Produk, harga, distribusi (apotik), dan 

promosi (majalah wanita) secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen  

(kesesuaian harapan dan keinginan 

membeli ulang). Secara parsial harga 

dan promosi memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen (kesesuaian harapan dan 

keinginan membeli ulang). 
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Tabel 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Abdullah dan Rozario 

(2009) 

Influence of Service and 

Product Quality Towards 

Customer Satisfaction: A 

Case Study at the Staff 

Cafeteria in the Hotel 

Industry. 

Place dan kualitas pelayanan 

mempunyai pengaruh yang positif 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen, sedangkan  kualitas 

makanan mempunyai pengaruh 

yang negatif signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. 

 

Al-Muala dan Al-Qurneh 

(2012) 

Assessing the Relationship 

between Marketing Mix and 

Loyalty through Tourists 

Satisfaction in Jordan 

Curative Tourism. 

Product dan place mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap 

destination loyalty.  

Product, place, price, personnel 

mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan turis. 

Fatonah dan Susanto 

(2010) 

Pengaruh Price, People, 

Process dan Physical 

Evidence Terhadap Kepuasan 

Pelanggan pada PT. BNI 

Securities Cabang Surakarta, 

Price, People, Process dan 

Physical Evidence berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

Fatonah dan Susanto 

(2010) 

Pengaruh Price, People, 

Process dan Physical 

Evidence Terhadap Kepuasan 

Pelanggan pada PT. BNI 

Securities Cabang Surakarta, 

Price, People, Process dan 

Physical Evidence berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen 
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2.3 Rerangka Pemikiran 

Dalam upaya untuk menggambarkan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti maka 

dapat dijelaskan melalui skema kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

Gambar 2.3 

Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product (produk) 

Customer Satisfaction 

(Kepuasan Pelanggan) 

J.CO Pejaten Village. 

Promotion (promosi), 

Process (proses), 

Price (harga) 

Place (saluran distribusi) 

People (orang) 

Physical evidence 

(lingkungan fisik) 
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2.4.Hipotesis 

Sejumlah penelitian sudah membuktikan bahwa product (produk), price (harga), 

promotion (promosi), place (saluran distribusi), people (orang), process (proses), dan 

physical evidence (lingkungan fisik) memiliki dampak pada terhadap customer satisfaction 

(kepuasan konsumen). Berdasarkan kajian pada literatur yang ada, peneliti mencoba 

mengajukan hipotesis yang akan diuraikan pada paragraf-paragraf berikut. 

 

2.4.1 Dampak Product (Produk) terhadap  customer satisfaction  

Product (produk) dalam industri makanan terdiri dari dua hal yaitu produk makanan yang 

dihasilkan serta pelayanan yang merupakan produk jasa dari tempat tersebut. Produk yang 

dihasilkan tersebut sangat erat kaitannya dengan kualitas makanan itu sendiri dimana kualitas 

makanan menentukan tingkat kepuasan pelanggan. Dalam penelitian sebelumnya oleh Al-

Muala dan Al-Qurneh (2012) menyebutkan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan 

terhadap customer satisfaction. Berdasarkan uraian di atas diajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ho1: Product (Produk) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer 

satisfaction (kepuasan konsumen) J.CO Pejaten Village. 

Ha1 : Product (Produk) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer 

satisfaction (kepuasan konsumen) J.CO Pejaten Village. 

 

2.4.2 Dampak Price (harga) terhadap customer satisfaction  

Dalam penelitian sebelumnya disebutkan bahwa harga (termasuk nilai yang baik atas 

uang yang telah dikeluarkan dan ukuran porsi yang tepat) memiliki dampak penting setelah 

kualitas layanan dalam menentukan kepuasan pelanggan setelah kualitas layanan dan kualitas 

makanan (Inkumsah,2011). Dalam penelitian sebelumnya oleh Adityatama, Yuniarinto, dan 

Zain (2002) menyebutkan bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap customer 

satisfaction. Dari uraian diatas diajukan hipotesis sebagai berikut:  

 

Ho2: Price (harga) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer 

satisfaction (kepuasan konsumen) J.CO Pejaten Village. 

Ha2: Price (harga) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer satisfaction 

(kepuasan konsumen) J.CO Pejaten  
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2.4.3 Dampak promotion (promosi) terhadap customer satisfaction 

Dalam penelitian sebelumnya oleh Adityatama, Yuniarinto, dan Zain (2002) 

menyebutkan bahwa Promotion (promosi) berpengaruh signifikan terhadap customer 

satisfaction. Dalam penelitian Mathur (2011) pada kesimpulannya menyebutkan 

bahwa promosi penjualan memiliki dampak pada kepuasan pelanggan karena  

mempengaruhi persepsi dan sikap konsumen terhadap produk dan penjualan. 

Kemampuan perusahaan untuk menempatkan produk di pasar melalui peningkatan 

nilai dapat menarik pelanggan dan membantu dalam retensi pelanggan (Mathur, 

2011). Dari uraian diatas diajukan hipotesis sebagai berikut : 

 

Ho3: Promotion (promosi) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

customer satisfaction (kepuasan konsumen) J.CO Pejaten Village. 

Ha3: Promotion (promosi) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

customer satisfaction (kepuasan konsumen) J.CO Pejaten  

 

2.4.4 Dampak place (saluran distribusi) terhadap customer satisfaction  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdullah dan Rozario (2009) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan diantara place 

(saluran distribusi) dengan customer satisfaction (kepuasan pelanggan). Dari uraian 

diatas diajukan hipotesis sebagai berikut:  

 

Ho4: Place (saluran distribusi) tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap customer satisfaction (kepuasan konsumen) J.CO Pejaten Village. 

Ha4: Place (saluran distribusi) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

customer satisfaction (kepuasan konsumen) J.CO Pejaten Village. 

 

2.4.5 Dampak people (orang) terhadap customer satisfaction  

Dalam penelitian ini people (orang) sangat erat kaitannya dengan pelayanan 

yang diberikan karyawan kepada konsumen J.CO Pejaten Village. Dalam penelitian 

Al-Muala dan Al-Qurneh (2012) menyebutkan bahwa personnel mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap customer satisfaction (kepuasan pelanggan).  Dari 

uraian diatas diajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ho5: People (orang) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

customer satisfaction (kepuasan konsumen) J.CO Pejaten Village. 
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Ha5: People (orang) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer 

satisfaction (kepuasan konsumen) J.CO Pejaten  

 

2.4.6 Dampak process (proses) terhadap customer satisfaction 

Faktor proses sangat erat kaitannya dengan pelayanan, dimana hasil dari 

proses tersebut erat dengan kepuasan pelanggan. Proses memberikan layanan dan 

perilaku orang-orang yang menyampaikannya sangat penting untuk kepuasan 

pelanggan (The Chartered Institute of Marketing, 2009). Dalam penelitian terdahulu 

oleh Fatonah dan Susanto (2010) menyebutkan bahwa process (proses) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap customer satisfaction. Dari uraian diatas diajukan 

hipotesis sebagai berikut : 

Ho6: Process (proses) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

customer satisfaction (kepuasan konsumen) J.CO Pejaten Village. 

Ha6: Process (proses) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer 

satisfaction (kepuasan konsumen) J.CO Pejaten  

 

2.4.7 Dampak physical evidence (lingkungan fisik) terhadap customer satisfaction  

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fatonah dan Susanto (2010) 

menyatakan bahwa physical evidence (lingkungan fisik) mempunyai pengaruh yang 

signifikan customer satisfaction (kepuasan pelanggan). Dari uraian tersebut diajukan 

hipotesis sebagai berikut : 

 

Ho7: Physical evidence (lingkungan fisik) tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap customer satisfaction (kepuasan konsumen) J.CO Pejaten Village. 

Ha7: Physical evidence (lingkungan fisik) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap customer satisfaction (kepuasan konsumen) J.CO Pejaten  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

1.1. Jenis dan desain penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang 

ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Riset deskriptif bertujuan 

untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, baik itu karakteristik ataupun fungsi 

(Malhotra, 2010).  

Pengumpulan data untuk setiap sampel dari populasi dalam penelitian ini akan dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner sebanyak satu kali dalam satu periode dengan satu sampel 

(single cross-sectional design). Penelitian ini menggunakan tingkat kepercayan 95% atau 

nilai alpha / significance level sebesar 0,05 (Malhotra, 2010). Penelitian ini dilakukan pada 

bulan September 2012 dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif yang akan 

menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi bauran pemasaran 7P pada pelanggan 

J.CO Pejaten Village. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner 

kepada pelanggan J.CO Pejaten Village. 

Data yang telah terkumpul akan diolah menggunakan program statistik SPSS 19. Data 

dihimpun melalui survey dimana responden ditanya mengenai berbagai pertanyaan mengenai 

perilaku, maksud, pengetahuan, motivasi, serta karakteristik demografis derta gaya hidup 

mereka (Malhotra, 2010). 
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3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki kesamaan karakteristik yang 

serupa dengan penelitian yang akan dilakukan (Malhotra, 2010). Populasi dalam penelitian ini 

adalah Pelanggan J.CO donuts and coffee Pejaten Village.  

3.2.1 Sampel Unit 

Menurut Malhotra (2010) sampel adalah suatu himpunan bagian dari populasi. Tujuan 

dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh product (produk), price (harga), promotion 

(promosi), place (saluran distribusi), people (orang), process (proses), dan physical evidence 

(lingkungan fisik) terhadap customer satisfaction (kepuasan konsumen) pelanggan J.CO 

Pejaten Village, maka sampel yang digunakan adalah sejumlah Pelanggan J.CO donuts and 

coffee Pejaten Village yang membeli produk J.CO. 

3.2.2. Ukuran Sampel 

Menurut Malhotra (2010), ukuran sampel adalah sejumlah elemen yang harus dilibatkan 

di dalam sebuah studi. Besarnya jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

ditentukan berdasarkan rumus Slovin yaitu penentuan ukuran sampel untuk populasi yang 

diketahui (Wiyono, 2011).  

 

 

Keterangan : 

n = number of samples (jumlah sampel) 

N = Total population (jumlah seluruh anggota populasi) 

e = error tolerance 

 

Maka, n(jumlah sampel) = 130/(1+130(0,05)² =97,92 (dibulatkan menjadi 100 sampel). 

Minimal sampel yang akan dilibatkan sebanyak 100 sampel. 

 

3.2.3. Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability 

sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan 

penilaian personal peneliti (Malhotra, 2010). Sampel dalam  penelitian ini dipilih melalui 

n = N/(1 + Ne²) 
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teknik convenience sampling, salah satu teknik sampling non probability. Non-probability 

sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan penilaian personal peneliti 

(Malhotra, 2010). Convenience sampling adalah sebuah teknik sampling nonprobabilitas 

yang berupaya memperoleh sampel elemen yang mudah. Pemilihan unit sampling diserahkan 

terutama ke pewawancara (Malhotra, 2010). Convenience sampling digunakan karena 

responden yang dipilih berada di tempat dan waktu saat penelitian dilakukan. Pemilihan 

sampel dilakukan secara acak dengan melihat siapa saja yang sedang berada di dalam J.CO 

Pejaten Village sehingga dapat memberikan penilaian langsung bagaimana pengaruh bauran 

pemasaran 7P terhadap kepuasan yang mereka rasakan.  

 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat berhubungan dengan jenis data 

yang diambil. Data yang dipakai diharapkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi 

sehingga mampu menjawab hipotesis yang telah dinyatakan dan dapat menyelesaikan 

permasalahan penelitian. Adapun data yang diperlukan berasal dari dua sumber, yaitu : 

1. Data primer  

Yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan masalah riset 

(Malhotra, 2010). Dalam penelitian ini data primer yang dipakai adalah kuesioner. Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan pembagian kuesioner kepada 

responden yang merupakan Pelanggan J.CO Pejaten Village.  

 

2. Data sekunder 

Yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain untuk menyelesaikan masalah 

yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat serta tidak mahal. 

Dibandingkan dengan data primer, data sekunder dapat dikumpulkan secara cepat dan mudah 

dengan biaya yang relatif murah dalam waktu yang relatif singkat (Malhotra, 2010). Data 

sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan 

mengumpulkan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari tinjauan pustaka serta 
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literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal marketing, internet maupun penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya 

Penelitian ini menggunakan jenis data primer, maka teknik yang dilakukan yaitu dengan 

penyampaian daftar pertanyaan atau kuesioner yang disebarkan kepada responden yang 

merupakan Pelanggan J.CO Pejaten Village. Penghimpunan data primer dilakukan dua tahap, 

data pretest dan data final. Sebelum menghimpun data final, peneliti melakukan pretest 

terhadap 30 responden. 

 Secara garis besar, urutan kuesioner adalah sebagai berikut : 

1. Bagian pertama pada kuesioner ini berisikan tentang identitas penulis dan tujuan 

diadakan penelitian. 

2. Bagian kedua pada kuesioner ini berisikan profil responden. 

3. Bagian ketiga pada kuesioner ini menjelaskan tingkat kepentingan responden terhadap 

sejumlah variabel dalam penelitian ini.  

Data sekunder didapat dari buku pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini, 

seperti informasi dari buku literatur, jurnal, publikasi-publikasi yang terkait dengan masalah 

penelitian.  

3.4. Definisi operasional 

Menurut Sekaran (2006) dalam suatu penelitian terdapat beberapa yang harus ditetapkan 

dengan jelas sebelum memulai pengumpulan data. Variabel adalah apapun yang dapat 

membedakan atau membawa variasi pada nilai. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Variabel independen  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah product (produk), price (harga), 

promotion (promosi), place (distribusi), people (orang), physical environment 

(lingkungan fisik), dan process (proses). 

2. Variabel dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Customer Satisfaction (kepuasan 

konsumen) pengunjung J.CO Pejaten Village. 

Analisis Pengaruh..., Yunita Wulan Sari, Ma.-Ibs, 2013



5 

 

 

Pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dalam bentuk 

skala likert. Skala likert adalah skala yang digunakan secara luas yang meminta responden 

menandai derajat persetujuan atau ketidak setujuan terhadap masing-masing dari serangkaian 

pernyataan mengenai objek stimulus (Malhotra, 2010).  Berikut ini adalah perincian variable 

tersebut. Data yang dihasilkan dalam skala likert adalah data interval, yaitu skala yang 

menggunakan angka untuk memeringkat obyek sedemikian rupa sehingga jarak setara secara 

numerik mewakili jarak setara karakteristik yang sedang di ukur (Malhotra, 2010) 
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Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Deskriptif Indikator Pertanyaan 

Product 

(produk) 

(X1) 

Presentasi atau estetika 

penampilan, kesehatan 

makanan, aroma, rasa, 

kesegaran dan suhu sebagai 

beberapa model yang 

merupakan kualitas makanan 

dan alasan utama untuk 

mengunjungi restoran 

(Namkung dan Jang,2008 dan  

Schiffman dan Kanuk, 2009 

dalam Inkumsah, 2011). 

1. Estetika 

penampilan 

2. Kesehatan 

makanan 

3. Aroma 

4. Rasa 

5. Kesegaran 

6. Suhu 

1. Menurut Anda estetika penampilan dari 

makanan di J.CO menarik. 

2. Menurut Anda bahan-bahan makanan 

yang digunakan sehat. 

3. Menurut Anda aroma yang dihasilkan 

dari produk makanan tersebut dapat 

menggugah selera anda. 

4. Menurut Anda rasa dari donat J.CO 

enak. 

5. Menurut Anda donat J.CO terlihat 

“fresh” 

6. Menurut Anda suhu yang digunakan 

dalam membuat donat J.CO sudah 

sesuai. 

Price 

(harga), 

(X2) 

Harga dan biaya jasa lainnya 

yaitu pengeluaran uang, waktu, 

dan usaha oleh pelanggan untuk 

membeli dan mengkonsumsi 

jasa (Lovelock, 2007). 

 

1. Pengeluaran 

uang 

2. Waktu 

3. Usaha 

1. Menurut Anda harga J.CO sesuai 

dengan nilai uang yang anda keluarkan. 

2. Menurut Anda, Anda tidak 

membutuhkan waktu yang banyak 

untuk mendapatkan produk J.CO 

3. Menurut Anda, Anda tidak 

mengeluarkan usaha yang berat untuk 

mendapatkan produk J.CO. 

Promotion 

(promosi) 

(X3) 

Di dalam sistem pasar bebas, 

sebuah bisnis menggunakan 

metode promosi untuk 

menyampaikan informasi 

tentang bisnis itu sendiri dan 

produk yang dijualnya. 

Tujuannya adalah untuk 

mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. Dari 

sudut pandang informasi, 

promosi dilakukan untuk 

mencapai empat tujuan 

(Tjiptono, 2007), yaitu : 

a. Membuat pelanggan 

berpotensial untuk sadar 

akan produk  

b. Membuat mereka memiliki 

pengetahuan tentang produk 

c. Membujuk pelanggan untuk 

menyukai produk 

d. Membujuk pelanggan untuk 

membeli produk 

 

1. Kesadaran 

membeli 

produk 

2. Pengetahuan 

dalam iklan. 

3. Bujukan 

menyukai 

produk. 

4. Bujukan untuk 

membeli 

produk. 

1. Menurut Anda promosi J.CO 

membuat anda sadar untuk membeli 

produk tersebut. 

2. Menurut Anda informasi di dalam 

iklan  J.CO memberikan  pengetahuan 

kepada anda mengenai produk J.CO. 

3. Menurut Anda promosi yang 

dilakukan J.CO dapat membujuk anda 

untuk menyukai produk J.CO. 

4. Menurut Anda promosi yang 

dilakukan J.CO dapat membujuk anda 

untuk membeli produk J.CO 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Deskriptif Indikator Pertanyaan 

Place 

(saluran 

distribusi 

(X4) 

Tujuan penjualan dan distribusi memiliki 

keterkaitan dengan implementasi strategi 

pemasaran. Tujuan penjualan dan distribusi salah 

satunya yaitu tujuan account-development, yaitu 

tujuan yang dirancang untuk menekankan 

penambahan distributor atau pelanggan baru, 

dimana tujuan tersebut kaitannya dengan strategi 

pemasaran yaitu : 

a. Meningkatkan ketersediaan produk atau jasa 

secara relatif dibandingkan pesaing 

b. Mendapatkan akses ke segmen baru 

c. Meningkatkan kemampuan untuk membeli. 

(Tjiptono, 2007) 

1. Ketersediaan produk 

2. Akses ke segmen 

baru 

3. Kemampuan membeli 

1. Menurut Anda 

J.CO memiliki 

strategi  

ketersediaan 

produk yang 

lebih baik 

daripada 

pesaingnya. 

2. Menurut Anda 

pendistribusian 

outlet J.CO dapat 

mengakses 

konsumen baru. 

3. Menurut Anda 

tujuan penjualan 

dan sistem 

distribusi J.CO 

dapat mendorong 

kemampuan 

pembelian 

produknya. 

People 

(orang) 

(X5) 

Variabel kualitas layanan (termasuk staf yang 

penuh perhatian, staf yang efisien, staf yang 

memiliki pengetahuan tentang makanan, staf yang 

memberikan salam kepada pelanggan) memiliki 

dampak paling penting dalam menentukan 

kepuasan pelanggan (Inkumsah, 2011) 

 

1. Perhatian 

2. Efisien 

3. Pengetahuan 

4. Salam 

1. Menurut Anda 

karyawan J.CO 

Pejaten Village 

memberikan 

perhatian kepada 

pelanggan 

2. Menurut Anda 

karyawan J.CO 

Pejaten Village 

efisien dalam 

melakukan 

pekerjaannya 

3. Menurut Anda 

karyawan J.CO 

Pejaten Village 

memiliki 

pengetahuan 

mengenai produk 

J.CO. 

4. Menurut Anda 

karyawan J.CO 

Pejaten Village 

memberikan salam 

kepada pelanggan. 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel Deskriptif Indikator Pertanyaan 

Process 

(proses) 

(X6) 

Proses yaitu serangkaian tindakan tertentu, yang 

umumnya berupa langkah-langkah yang diperlukan 

dalam suatu urutan yang telah ditetapkan. Merefleksikan 

proses jasa itu sendiri membantu mengidentifikasi 

beberapa biaya bukan uang, seperti waktu, upaya fisik 

dan mental, dan bahkan rasa takut dan rasa sakit yang 

ditimbulkan pelanggan dalam mendapatkan manfaat ini 

(Lovelock, 2007). 

1. Waktu 

2. Upaya fisik 

dan mental 

  

 

1. Menurut Anda, 

Anda tidak 

membutuhkan 

proses waktu 

yang lama 

untuk 

mendapatkan 

produk J.CO 

2. Menurut Anda, 

Anda tidak 

membutuhkan 

upaya fisik dan 

mental yang 

keras untuk 

mendapatkan 

produk J.CO. 

Physical 

evidence 

(lingkungan 

fisik) 

(X7) 

Pelanggan sering mengandalkan petunjuk yang terlihat, 

atau physical evidence untuk mengevaluasi sebuah 

pelayanan sebelum membeli produk seta memberikan 

penilaian terhadap kepuasannya dengan layanan tersebut 

selama dan setelah mengkonsumsi produk atau jasa. 

Elemen pelayanan yang mempengaruhi pelanggan 

terdiri dari dua atribut, yaitu atribut luar (seperti tanda 

petunjuk, parkir, dan pemandangan) dan atribut dalam 

(seperti desain, tata letak, peralatan, dan dekorasi) 

(Zeithaml, 2009)  

1. Tanda 

petunjuk  

2. Parkir 

3. Pemandangan 

4. Desain  

5. Tata letak 

6. Peralatan 

7. Dekorasi 

 

1. Menurut Anda 

J.CO Pejaten 

Village memiliki 

tanda petunjuk 

sebagai informasi 

yang jelas. 

2. Menurut Anda 

J.CO Pejaten 

Village memiliki 

tempat parkir yang 

luas. 

3. Menurut Anda 

pemandangan di 

sekitar J.CO 

Pejaten Village 

indah. 

4. Menurut Anda 

desain tempat J.CO 

Pejaten Village 

menarik. 

5. Menurut Anda 

pengaturan tata 

letak  J.CO Pejaten 

Village sudah tepat. 

6. Menurut Anda 

peralatan yang 

digunakan J.CO 

Pejaten Village 

bersih. 

7. Menurut Anda 

J.CO memiliki 

dekorasi yang khas. 
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Tabel Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel Deskriptif Indikator Pertanyaan 

Kepuasan 

konsumen 

(Y) 

Menurut Tse dan Wilson (1988) menyatakan kepuasan 

dan ketidakpuasan adalah respon pelanggan terhadap 

ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan antara 

harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan 

kinerja aktual produk yang dirasakan setelah 

pemakaiannya. Ada lima faktor yang harus diperhatikan 

oleh perusahaan untuk menentukan tingkat kepuasan 

pelanggan, yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, 

emosional, harga, dan biaya (Daryanto, 2011). 

1. Kualitas 

produk 

2. Kualitas 

pelayanan 

3. Emosional 

4. Harga 

5. Biaya 

1. Menurut Anda 

kualitas dari 

produk J.CO 

baik. 

2. Menurut Anda 

kualitas 

pelayanan J.CO 

Pejaten Village 

baik. 

3. Menurut Anda, 

Anda merasa 

bangga 

mengkonsumsi 

produk J.CO. 

4. Menurut Anda 

harga produk 

J.CO lebih 

murah 

dibandingkan 

dengan 

pesaingnya 

yang 

mempunyai 

kualitas yang 

sama. 

5. Menurut Anda, 

Anda tidak 

memerlukan 

biaya yang 

banyak untuk 

mendapatkan 

produk J.CO 

 

3.5. Teknik Pengolahan Data  

Beberapa metode analisis akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengolah data yang 

diperoleh. Sebelum data dianalisis, dilakukan pengujian untuk menjaga agar data yang diperoleh 

sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa uji dan analisis data yang digunakan adalah : 
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3.5.1 Uji Instrumen  

3.5.1.1 Uji Validitas  

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang 

ingin diukur. Dalam pengujian instrumen pengumpulan data, validitas bisa dibedakan 

menjadi baliditas faktor dan validitas item (Priyatno, 2008). Menurut Malhotra (2010) uji 

validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu instrumen. Dalam penelitian ini uji validitas butir-butir pernyataan yang digunakan 

dalam kuesioner akan diuji dengan menggunakan analisis faktor. Pengukuran validitas 

dilakukan dengan melakukan analisa faktor pada hasil pretest, untuk melihat nilai Kaiser 

Meyer-Olkin (KMO), Measures of Sampling Adequacy (MSA), Bartlett’s Test of Sphericity, 

Anti Image Matrices, dan Factor Loading of Component Matrix. Ketentuan dari tiap-tiap 

nilai tersebut dijelaskan seperti berikut (Malhotra, 2010) : 

 

1. Nilai KMO antara 0,5 hingga 1 mengindikasikan bahwa analisis faktor telah memadai, 

sedangkan nilai KMO kurang dari 0,5 mengindikasikan analisis faktor tidak memadai.  

2. Nilai signifikan jika hasil uji nilai kurang dari 0,05 menunjukkan hubungan yang 

signifikan antara variabel, dan merupakan nilai yang diharapkan.  

3. Memperhatikan nilai MSA pada diagonal anti-image correlation. Nilai MSA berkisar 

antara 0 hingga 1 dengan kriteria nilai MSA sama dengan 1 menandakan bahwa variabel 

dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel lain, nilai MSA lebih dari 0,5 menandakan 

bahwa variabel masih dapat diprediksi dan dianalisis lebih lanjut, nilai MSA kurang dari 

0,5 menandakan variabel tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dianalisis lebih lanjut. 

Perlu dilakukan perhitungan ulang analisis faktor dengan mengeluarkan indikator yang 

memiliki nilai MSA kurang dari 0,5. 

4. Kriteria validitas suatu indikator dikatakan valid membentuk suatu faktor jika memiliki 

factor loading sebesar 0,5
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3.5.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi suatu alat ukur, apakah alat ukut 

tersebut dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Priyatno, 

2008). Priyatno (2008) menjelaskan ada beberapa metode pengujian reliabilitas di antaranya 

metode tes ulang, formula belah dua dari Spearman-Brown, formula Rulon, formula 

Flanagan, Cronbach’s Alpha, metode formula KR-20, KR-21, dan metode Anova Hoyt.   

Pengujian reliabilitas yang akan digunakan penelitian ini adalah dengan formula Cronbach’s 

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

menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama 

lain. Dalam Cronbach’s Alpha 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 0,8 adalah baik. jika Cronbach’s 

Alpha mendekati 1, maka hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan semakin 

tinggi tingkat kehandalan konsistensinya, dengan kata lain responden akan cenderung 

memiliki jawaban yang sama walaupun pertanyaan diberikan kepada responden lainnya. 

Dasar pengambilan keputusan untuk reliabilitas adalah sebagai berikut:  

a. Jika koefisien Cronbach’s Alpha ≥ 0.6 maka Cronbach’s Alpha acceptable. 

b. Jika koefisien Cronbach’s Alpha ≤ 0.6 maka Cronbach’s Alpha poor acceptable.  

 

3.5.2. Uji Asumsi Klasik 

3.5.2.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal 

atau tidak (Priyatno, 2008). Priyatno (2008) menjelaskan uji ini biasanya digunakan untuk 

mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Uji normalitas pada penelitian ini 

menggunakan metode dengan melihat normal probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2006). Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. Jika data distribusi residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.  
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3.5.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen 

dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak 

adanya multikolinearitas (Priyatno, 2008). Untuk melihat gejala multikolinearitas, dapat dilihat 

dari Collinearity Statistic. Jika nilai korelasi antara dua variabel independen melebihi 0,9 maka 

diindikasikan terdapat multikolinearitas pada model regresi tersebut (Ghozali, 2006). 

Multikolinearitas juga dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation factor (VIF) pada 

Collinearity Statistic. Ukuran yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas bila 

nilai Tolerance ≤ 0,10 dan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2006). 

 

3.5.2.3 Uji Heterokedasitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk 

semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi 

adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas  (Priyatno, 2008). Uji heteroskedastisitas 

dilakukan dengan cara melihat plot antara nilai prediksi (ZPRED) dengan residual (SRESID). 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu (bergelombang, melebar dan menyempit) pada grafik scatterplot antara SRESID 

dengan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah 

residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized (Ghozali, 2006). 

 

3.5.3 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linear berganda adalah sebuah teknik statistik yang secara bersama untuk 

mengembangkan sebuah hubungan matematis antara dua atau lebih variabel bebas dengan 

menggunakan skala interval (Malhotra, 2010). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan 

antara variable independen dengan variable dependen apakah masing-masing variable 

independen berhubungan positif atau negative, dan untuk memprediksi nilai dari variable 

dependen apabila nilai variable independen mengalami kenaikan atau penurunan (Priyatno, 

2008). Bentuk persamaan dari regresi berganda adalah sebagai berikut:  

 

    Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + .... + bnXn + e 
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Analisis dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui atau mengukur pengaruh 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu antara product (produk), price 

(harga), promotion (promosi), place (distribusi), people (orang), process (proses) dan 

physical evidence (lingkungan fisik) terhadap variabel terikatnya yaitu customer satisfaction 

(kepuasan konsumen) J.CO di Pejaten Village. Bentuk persamaannya adalah sebagai berikut : 

 

Y = a + b1Pr + b2Pc + b3Pt + b4Pl + b5Pp + b6Ps + b7Pe + e 

 

Keterangan : 

Y         = Customer Satisfaction (Kepuasan konsumen) 
 a          : konstanta 

b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 : koefisien regresi 

Pr         :  product (produk) 

Pc        :  price (harga) 

Pt         :  promotion (promosi) 

Pl         :  place (distribusi) 

Pp        :  people (orang) 

Ps        :  process (proses) 

Pe        :  physical environment (lingkungan fisik)  

e          : standard error 

 

 

 

3.5.4 Uji Hipotesis  

3.5.4.1 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)  

 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen 

(xi,x2...x7) secara parsial berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen (Priyatno, 

2008). Uji t dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan rata-rata untuk dua 

kelompok dalam variabel penelitian atau dapat juga uji t dilakukan untuk perbedaan dalam 

kelompok yang sama sebelum dan setelah suatu perlakuan (Ghozali, 2006). Uji t digunakan 

untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan formula hipotesis :  

 

Analisis Pengaruh..., Yunita Wulan Sari, Ma.-Ibs, 2013



14 

 

Ho: Variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

Ha: Variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

 

Menguji hipotesis digunakan uji t, jika nilai t hitung yang diperoleh lebih besar 

dibandingkan nilai t tabel, artinya ho tidak dapat ditolak. Sebaliknya apabila nilai t hitung 

yang diperoleh lebih kecil dibandingkan nilai t tabel berarti ho ditolak. Perhitungan nilai t 

tabel pada hipotesis itu sendiri dihitung pada confidence level 95% atau α (alpha) sebesar 

0,05 (Ghozali, 2006). 

 

3.5.4.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X1,X2,....X7)  secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Atau untuk 

mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variable dependen 

atau tidak (Priyatno, 2008). 

 

3.5.5.  Koefisien Determinasi (R Square)  

Menurut Ghozali (2006), koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini bertujuan 

untuk menentukan proporsi atau presentase total variasi dalam variabel dependen yang 

diterangkan oleh variable independen secara bersama-sama. Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1,X2,....X7) secara 

serentak terhadap variabel dependen (Y) (Priyatno, 2008). Analisis determinasi dalam regresi 

linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh product 

(produk), price (harga), promotion (promosi), place (saluran distribusi), people (orang), 

process (proses), dan physical evidence (lingkungan fisik) terhadap kepuasan konsumen 

pelanggan J.CO Pejaten Village. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase 

variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel 

dependen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

4.1.1 Sejarah J. CO Donuts & Coffee 

Banyak yang mengira J.CO Donuts and Coffee merupakan franchise  yang berasal dari 

negara lain namun sebenarnya J.CO Donuts and Coffee adalah produk lokal. J. CO Donuts & 

Coffee dimiliki dan dikelola oleh Johnny Andrean Group. J. CO Donuts & Coffee ini 

terinspirasi dari donat di Amerika Serikat. Johnny memutuskan untuk mengembangkan donat 

sendiri. Citra J.CO Donuts and Coffee sengaja dibangun seperti toko donat dan kopi dari luar 

negeri. Johnny Andrean mengembangkan sebuah toko donat dengan konsep, bentuk dan rasa 

yang serupa dengan toko donat di Amerika Serikat. Selain memiliki rasa yang berbeda, 

konsep toko juga dibuat dengan dapur terbuka sehingga konsumen dapat melihat berbagai 

atraksi pembuatan donat, langsung dari mencampur bahan sampai dengan siap untuk dijual 

donat tersebut.  

Ritel ini terus berkembang dan gerai pertamanya hadir di Supermal Karawaci, Tangerang, 

pada tahun 2005. Pada pertengahan tahun 2006 atau setahun setelah kehadirannya, J.CO 

berhasil dianugerahi penghargaan pada “Marketing Award”. Ritel ini dinilai sebagai brand 

yang berhasil melakukan inovasi produk terbaik dan pada akhir 2006 kembali mendapatkan 

award “Best Donuts 2006” dari majalah FREE. J.CO tidak hanya menjual produk saja tetapi 

sekaligus juga menjual gaya hidup dengan dijadikan tempat hangout untuk para kaula muda. 

 

4.1.2  Visi dan Misi J. CO Donuts & Coffee 

Visi : 

 Membentuk J.CO Donuts & Coffee sebagai International Premium Donuts and 

Coffee Brand terkemuka  

 Menjadi trend-setting lifestyle dalam donuts and coffee brand  

 Menjadi perusahaan yang tepat bagi orang-orang yang tepat dalam meraih cita-cita 

mereka.  
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Misi : 

 Menyediakan kualitas premium donat dan kopi  

 Mendorong karyawan dalam meraih cita-cita  

 Menempatkan pelanggan sebagai prioritas  

 Berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan sungguh-sungguh 

 Menyediakan tempat yang sempurna untuk bersantai  

 Memperlakukan setiap orang dengan hormat dan bermartabat .  

 

4.1.3 Logo J.CO Donuts & Coffee 

Beberapa mengatakan logo J. CO Donuts & Coffee mirip dengan logo Starbucks. Batas 

melingkar mungkin sama, tapi bukan merek dagang. J CO Donuts & Coffee menggunakan 

simbol Merak dalam logo mereka. Merak di sini melambangkan keindahan, elegan, lembut 

dan keabadian. Keindahan dan kelembutan tercermin dari rasa dan bentuk donat.  

Gambar 4.1 Logo J.CO Donuts & Coffee 

                

 

4.1.4 Produk J.CO 

Menurut Indriana Listia, selaku Brand Manager J.Co yang diwawancarai oleh majalah 

swa, setelah melewati tahun ke lima. J.CO melakukan banyak terobosan, di antaranya 

membuat varian produk, ada JCoffe, JCool Yoghurt, Sandwich dan JPop (donut bentuk mini). 

Tak hanya menyajikan donut dan coklat, tapi J.Co menghadirkan berbagai pastry dengan rasa 

baru. Produk berkualitas menjadi salah satu andalan. Produk minuman coklat misalnya, 

diimpor langsung dari Belgia. Demikian dengan salah satu item produk donutnya, Alcapone 

yang menggunakan topping almond yang ternyata diimpor juga dari California. Selama ini, 

J.CO identik dengan produk donut dengan berbagai varian rasa yang memanjakan lidah. 
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Selain donut, minuman yang tersedia di J.CO pun tak kalah nikmatnya. Seperti rangkaian 

terbaru “The Unique Italian Coffee Blends” Italian Coffee Blends sendiri terbuat dari Arabica 

Coffee dari lima negara yaitu Costa Rica, Guatemala, Brasil, Colombia, dan Sumatera, 

Indonesia. Dari negara-negara tersebut kopinya di-roasting (dipanggang) dan di-blend 

(dicampur) langsung dari Roma, Italia J.Co Donuts & Coffee hadir di tengah masyarakat 

dengan beberapa jenis produk yang ditawarkan (swa.co.id). Produk-produk yang ditawarkan 

J.Co antara lain (J.Co.com) :  

1. Donat, baby donut (J-Pop). Setiap donat diberi nama kreatif sesuai dengan topping  dan 

rasa. Ini menciptakan sebuah keunikan dan mudah mengingat nama, sebagai contoh, 

Cheese Me Up adalah nama untuk donat dengan keju meleleh di atas. Tira Miss U adalah 

nama dari donat dengan topping tiramisu. Berikut nama-nama produk yang ditawarkan 

J.CO Donuts & Coffee: Hazel Dazzle, Glazzy, Alcapone, Coco Loco, Cheese Me Up, 

Miss Green T, Why Nut, JCrown Oreo, Da Vin Cheez, Mona Pisa, Heaven Berry, Forest 

Glam, J.CO Praline, J.CO Yogurt, Choco Forest Freeze, J.Pops, dan masih banyak lagi. 

JPOP merupakan 24 cut baby donuts yang berukuran mini dengan 12 varian rasa yang 

dipilih dari produk best seller mereka. 

2. Kopi (J-Coffee) 

3. Yoghurt (J-Cool). Dengan konsep health lifestyle, J.CO juga sudah meluncurkan beberapa 

produk JCOOL Yogurt yang fat free dengan 18 pilihan fresh topping. 

 

 

4.1.5  Gerai J.CO Donuts & Coffee 

J.CO Donuts & Coffee telah membuka banyak gerai di Indonesia dan juga di negara lain. 

Kini kita dapat mencari gerai J.CO dengan mudah yaitu dimana gerai-gerai tersebut berada di 

dalam pusat-pusat perbelanjaan. Jika tahun pertama gerai J.Co cuma 5 outlet, tahun kedua 

bertambah menjadi 12 outlet, kemudian tambah lagi menjadi 24 gerai dan kini 95 gerai. Rata-

rata hampir setiap tahun jumlah outlet bertambah dua kali lipat. Menjadi salah satu leader di 

industri makanan adalah misi manajemen J.Co saat ini. Tak pelak momen puncak kejayaan 

J.Co setelah 5 tahun dengan melakukan ekspansi ke pasar ekspor. Saat ini total outlet J.Co 

mencapai 95 gerai, 15 diantaranya tersebar di Singapura, Malaysia dan Cina dan 75 gerai 

tersebar di seluruh Indonesia (swa.co.id, 2011). 
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4.1.7 Strategi Pemasaran 

Aktifitas dalam bentuk pemberian sampling di sekitar gerai, membuat blog dan 

Friendster di dunia maya, masuk ke komunitas ibu-ibu arisan dengan menyelenggarakan 

factory visit dan demo pembuatan donat. Bagi perusahaan ini, endorsement pengunjung lewat 

antrian panjang yang mengular di outlet dan media yang menulis cerita tentang kelezatan, 

kekhasan, dan “kehebohan” J.Co lebih penting daripada membuat iklan. Strategi branding ini 

berhasil menciptakan word of mouth dan menuai publisitas. Perusahaan ini terus bertumbuh 

dan para pengunjungnya nyaman karena dari awal J.Co memposisikan diri dekat dengan 

konsumen. Banyak program CSR atau community seperti J.Co Safari, program field trip 

bersama konsumen JCO dan anak-anak sekolah. Mereka datang ke dapur J.Co untuk melihat 

cara pembuatan donut misalnya. Melalui kegiatan J.Co Safari secara intens dilakukan sebagai 

upaya membangun brand image juga membawa J.Co di level yang lebih dekat lagi dengan 

konsumen. Selain itu perusahaan ini sangat concern mendengar keluhan konsumen. Setiap 

ada yang komplain, langsung sampai ke jajaran direksi. Kegiatan pemasaran J.Co juga 

melalui media internet seperti facebook, twitter serta web J.Co itu sendiri (swa.co.id, 2011). 

 

 

 

4.2  Analisis Hasil Penelitian  

4.2.1  Profil responden  

4.2.1.1 Jenis Kelamin 

 

 

 

Gambar 4.2 Jenis Kelamin Responden  

Sumber : data kuesioner diolah 

 

41% 
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Gambar 4.2 menjelaskan mengenai prosentase jenis kelamin responden. Dapat dilihat 

bahwa responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 59 orang atau sebesar 59% dan 

jumlah responden laki-laki sebesar 41 orang atau sebesar 41% dari total keseluruhan 

responden sebesar 100 orang. 

 

4.2.1.2 Usia  

 

 

 

Gambar 4.3 Usia  Responden 

 

Sumber : data kuesioner diolah 

Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 4 

kelompok, yaitu skala  16-18 tahun, 19-23 tahun, 24-30 tahun, dan lebih dari 30 tahun. Dari 

gambar 4.3 dapat dilihat bahwa responden dengan kelompok usia 16-18 tahun berjumlah 9 

responden atau sebesar 9%, kemudian diikuti oleh kelompok 19-23 tahun dengan jumlah 

responden sebanyak 45 orang atau sebesar 45%, selanjutnya adalah kelompok usia 24-30 

tahun dengan jumlah responden 36 orang atau sebesar 36%, dan terakhir kelompok usia 

diatas 30 tahun dengan jumlah responden 10 orang atau sebesar 10%.  
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4.2.1.3 Pekerjaan 

 

  

Gambar 4.4 Status Pekerjaan Responden 

Sumber : data kuesioner diolah 

 

Peneliti mengkategorikan status pekerjaan responden menjadi 5 kategori, yaitu 

Pelajar/Mahasiswa, Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta, dan lainnya. Dari 

gambar 4.4  di atas, dapat dilihat bahwa responden yang bekerja sebagai pegawai swasta 

yaitu sebanyak 43 orang atau sebesar 43%, responden yang statusnya pelajar/mahasiswa 

sebanyak 34 orang atau sebesar 34%, responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 8 

orang atau 8%, kemudian responden yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 7 

orang atau 7% dan yang terakhir yaitu pekerjaan lainnya, termasuk didalamnya staf, 

pengangguran (mahasiswa yang baru saja lulus) dan Pegawai BUMN sebanyak 8 orang atau 

8%. 
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4.2.1.4 Pendidikan Terakhir  

 

 

Gambar 4.5 Status Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber : data kuesioner diolah 

Tingkat pendidikan terakhir responden dikelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu 

Sekolah Dasar (SD) - Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), 

Diploma 3 (D3), Sarjana Strata I (S1), dan Sarjana Strata II (S2) - Sarjana Strata III (S3). Dari 

gambar 4.5 dapat dilihat bahwa mayoritas responden berpendidikan akhir sampai S1 yaitu 

dengan jumlah responden 65 orang atau sebesar 65%, setelah itu responden terbanyak kedua 

yaitu yang berpendidikan akhir D3 dengan jumlah responden 17 orang atau sebesar 17%. 

Responden dengan tingkat pendidikan akhir SMA berada di urutan ke tiga dengan jumlah 

responden 13 orang atau sebesar 13%, kemudian berikutnya responden dengan tingkat 

pendidikan akhir SD-SMP sebanyak 3 orang atau sebesar 3%, setelah yang terakhir adalah 

respoden dengan tingkat pendidikan S2-S3 sebanyak 2 orang atau 2%.  
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4.2.1.5  Pendapatan per Bulan  

 

 

Gambar 4.6 Pendapatan Per Bulan Responden 

 

Sumber : data kuesioner diolah 

 

Pendapatan per bulan responden dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu, responden 

yang berpenghasilan ≤ 1.000.000, 1.000.001 s/d 3.000.000, 3.000.001 s/d 5.000.000, dan > 

5.000.000.  Gambar 4.6 menunjukkan bahwa kebanyakan responden berpenghasilan diantara 

Rp. 1.000.001,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- yaitu sebanyak 35 orang atau  sebesar 35%. 

Sementara itu responden yang berpenghasilan per bulan Rp. 3.000.001,- sampai  Rp. 

5.000.000,-. sebanyak 32 orang atau 32%, setelah itu  responden yang penghasilan per bulan 

kurang dari Rp. 1.000.000,- sebanyak 18 orang atau sebesar 18%, dan sisanya yang terakhir 

responden yang berpenghasilan lebih dari Rp 5.000.000,- yaitu sebanyak 15 orang atau 15%. 

 

4.3 Hasil Pre-test  

Pre-test dilakukan dengan menyebar kuesioner percobaan kepada 30 responden di 

J.CO Pejaten Village. 
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4.3.1 Uji Validitas  

` Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada Tabel 4.1 terhadap variabel-

variabel independen product (produk), price (harga), promotion (promosi), place 

(distribusi), people (orang), process (proses), dan physical environment (lingkungan fisik). 

Uji validitas pre-test dilakukan terhadap 30 pengunjung J.CO Pejaten Village dengan 

melihat nilai KMO dan factor loadingnya. 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Independen Pre-test 

Variabel KMO Indikator Factor Loading Kesimpulan 

product 

(produk) 

(X1) 

 

 

0,794 

Pr_1 

Pr_2 

Pr_3 

Pr_4 

Pr_5 

Pr_6 

0,851    -0,028 

0,740    -0,180 

0,719    -0,346 

0,802    -0,044 

0,795     0,173 

0,335     0,904 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

price (harga) 

(X2) 

 

0,630 

Pc_1 

Pc_2 

Pc_3 

0,688 

0,840 

0,821 

Valid 

Valid 

Valid 

promotion 

(promosi) 

(X3) 

 

0,745 

Pt_1 

Pt_2 

Pt_3 

Pt_4 

0,776 

0,918 

0,933 

0,819 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Independen Pre-test 

Variabel KMO Indikator Factor Loading Kesimpulan 

place 

(distribusi) 

(X4) 

 

0,590 

Pl_1 

Pl_2 

Pl_3 

0,828 

0,907 

0,718 

 

Valid 

Valid 

Valid 

people (orang) 

(X5) 

 

 

0,658 

Pp_1 

Pp_2 

Pp_3 

Pp_4 

0,805 

0,873 

0,524 

0,661 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

process (proses) 

(X6) 

 

0,500 

Ps_1 

Ps_2 

0,909 

0,909 

Valid 

Valid 

physical 

environment 

(lingkungan 

fisik) 

(X7) 

 

 

0,640 

Pe_1 

Pe_2 

Pe_3 

Pe_4 

Pe_5 

Pe_6 

Pe_7 

0,753  -0,401   0,394 

0,775  -0,487  0,156 

0,827  -0,392  -0,176 

0,719   0,468  -0,414 

0,748   0,488  -0,237 

0,417   0,481   0,158 

0,186   0,542   0,736 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

 

Table 4.1 di atas adalah hasil uji validitas indikator-indikator dari variabel bebas yaitu 

product (produk), price (harga), promotion (promosi), place (distribusi), people (orang), 

process (proses), dan physical environment (lingkungan fisik). Dari hasil tabel 4.1 tersebut 

dapat dilihat bahwa berdasarkan analisis faktor nilai KMO dari seluruh variabel bebas telah 

memenuhi syarat yaitu masing-masing memiliki nilai KMO lebih dari dari 0,5. Selanjutnya 

dapat dilihat pula berdasarkan factor loading dari ketujuh variabel bebas terdapat dua 

variabel yang memiliki lebih dari satu nilai factor loading yaitu variabel product (produk) 

dan variabel physical environment (lingkungan fisik) yang menandakan bahwa persepsi 

responden akan pertanyaan tersebut memiliki lebih dari satu variabel, sedangkan kriteria 

validitas suatu indikator dikatakan valid jika membentuk suatu faktor yang memiliki nilai 

loading factor sebesar 0,5. Agar menjadi valid dengan membentuk hanya satu nilai factor 

loading yang nilainya lebih besar dari 0,5 maka harus ada pertanyaan yang dihapus dalam 

dua variabel tersebut. Dalam variabel product (produk), Pr_6 dihapuskan karena memiliki 
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nilai factor loading kurang dari 0,5 yaitu 0,335. Setelah Pr_6 dihapuskan maka memperoleh 

hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Produk Pre-test  

Variabel KMO Indikator Factor Loading Kesimpulan 

product 

(produk), 

0,803 Pr_1 

Pr_2 

Pr_3 

Pr_4 

Pr_5 

0,849 

0,755 

0,738 

0,804 

0,784 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

   

Setelah Pr_6 dihapuskan maka terjadi perubahan nilai KMO dimana variabel product 

(produk) yang pada awalnya memiliki nilai KMO 0,794 berubah menjadi 0,803. Kini variabel 

product (produk) telah memiliki satu nilai factor loading dimana nilai dari masing-masing 

indikator juga telah berubah. 

 Selanjutnya indikator yang dihapus berikutnya yaitu berasal dari variabel physical 

environment (lingkungan fisik), dimana indikator yang dihapus yaitu Pe_6 dan Pe_7 karena 

memiliki factor loading kurang dari 0,5. Nilai dari Pe_6 yaitu 0,417 dan nilai dari Pe_7 yaitu 

0,186. Setelah dilakukan penghapusan kedua indikator tersebut memperoleh hasil sebagai 

berikut : 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Physical Evidence Pre-test  

Variabel KMO Indikator Factor Loading Kesimpulan 

physical 

evidence 

(lingkungan 

fisik) 

(X7) 

0,636 Pe_1 

Pe_2 

Pe_3 

Pe_4 

Pe_5 

 0,770    -0,487 

 0,822    -0,427 

 0,870    -0,208 

 0,686     0,676 

 0,708     0,625 

 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

 

Setelah dilakukan penghapusan terhadap indikator Pe_6 dan Pe_7 maka mengubah 

kembali nilai KMO yang pada awalnya pada variabel physical environment (lingkungan 
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fisik) memiliki nilai KMO 0,640 kini berubah menjadi 0,636. variabel bebas physical 

environment (lingkungan fisik) telah memenuhi syarat yaitu memiliki nilai KMO lebih dari 

dari 0,5. 

Selanjutnya saat melihat hasil dari Factor Loading ternyata pada variabel physical 

environment (lingkungan fisik) masih memiliki lebih dari satu nilai Factor Loading yang 

menandakan persepsi responden akan pertanyaan pada indikator-indikator tersebut di benak 

responden memiliki lebih dari satu persepsi variabel. Untuk itu dengan melihat nilai Factor 

Loading maka indikator yang memiliki nilai Factor Loading  terkecil akan dihapuskan yaitu 

Pe_4 dengan nilai 0,686. Setelah dilakukan penghapusan pada indikator Pe_4 tersebut 

memperoleh hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Physical Evidence Pre-test 

Variabel KMO Indikator Factor Loading Kesimpulan 

physical 

evidence 

(lingkungan 

fisik) 

(X7) 

 

 

0,764 

Pe_1 

Pe_2 

Pe_3 

Pe_5 

0,865 

0,904 

0,888 

0,549 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Setelah dilakukan penghapusan terhadap indikator Pe_4 maka mengubah kembali nilai 

KMO pada variabel physical environment (lingkungan fisik). Nilai KMO sebesar 0,636 

berubah menjadi 0,764. Variabel bebas physical environment (lingkungan fisik) telah 

memenuhi syarat validitas yaitu memiliki nilai KMO lebih dari dari 0,5. Selanjutnya hasil 

dari Factor Loading juga telah membentuk satu nilai Factor Loading dimana pada masing-

masing indikator memiliki nilai lebih dari 0,5.  

Jadi keseluruhan hasil pretest variabel bebas yang terdiri dari product (produk), price 

(harga), promotion (promosi), place (distribusi), people (orang), process (proses), dan 

physical evidence (lingkungan fisik) telah memenuhi syarat validitas dan dinyatakan valid 

karena nilai KMO dari masing-masing variabel berada diatas 0,5 dan memiliki satu nilai 

Factor Loading dimana masing-masing indikator memiliki nilai Factor Loading  diatas 0,5.  
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Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Pre-test variabel dependen 

Variabel KMO Indikator Factor Loading Kesimpulan 

Customer 

satisfaction 

(Kepuasan 

konsumen) 

(X8) 

 

 

0,748 

Cs_1 

Cs_2 

Cs_3 

Cs_4 

Cs_5 

0,752 

0,837 

0,704 

0,845 

0,795 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Berdasarkan hasil analisis validitas Tabel 4.5 diatas dapat dilihat nilai KMO pada 

variabel Customer Satisfaction sebesar 0,748 yang mengindikasikan bahwa analisis faktor 

telah memenuhi syarat karena nilai KMO lebih besar dari 0,5. Hasil uji validitas diatas juga 

memperlihatkan bahwa secara keseluruhan untuk pengujian validitas Customer Satisfaction 

dapat dikatakan valid karena masing-masing indikatornya memiliki Factor Loading lebih dari 

0,5.  

 

4.3.2. Uji Reliabilitas Pre-Test 

Berdasarkan perhitungan yang didapatkan pada uji reliabilitas terhadap variabel yang 

terdiri dari product (produk), price (harga), promotion (promosi), place (distribusi), people 

(orang), process (proses), physical environment (lingkungan fisik), dan Customer Satisfaction 

dapat dijelaskan bahwa setiap pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing – masing 

variabel adalah konsisten dan variabel dapat diandalkan (reliable) bila memiliki nilai 

Cronbach Alpha > 0,6.  

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Pre-test  

Variabel Jumlah 

Item 

Pernyataan 

Cronbach’s 

Alpha 

Kesimpulan 

product (produk) 5 0,831 Reliabel 

price (harga) 3 0,685 Reliabel 

promotion (promosi) 4 0,884 Reliabel 

place (distribusi) 3 0,755 Reliabel 
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people (orang) 4 0,685 Reliabel 

process (proses) 2 0,790 Reliabel 

physical envidence (lingkungan fisik) 4 0,819 Reliabel 

Customer Satisfaction 5 0,843 Reliabel 

 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa variabel product (produk) 

dan Customer Satisfaction yang mempunyai 5 item pertanyaan, price (harga) dan place 

(distribusi) yang mempunyai 3 pertanyaan, promotion (promosi), people (orang) dan physical 

evidence (lingkungan fisik) yang mempunyai 4 pertanyaan serta process (proses) yang 

mempunyai 2 pertanyaan memiliki nilai koefisien Cronbach’s Alpha lebih dari 0,6. Dari hasil 

tersebut maka variabel bebas dan variabel terikat telah memenuhi syarat reliabilitas data. 

 

1.4 Analisis Hasil Data Penelitian 

Uji validitas dan uji reliabilitas keseluruhan objek penelitian dilakukan terhadap 100 

responden J.CO Pejaten Village. 

4.4.1. Uji Validitas Keseluruhan 

Berdasarkan perhitungan yang didapatkan dari uji validitas terhadap variabel-variabel  

bebas, dapat dilihat bahwa pernyataan yang ada dalam variabel tersebut dinyatakan valid dan 

tidak gugur bila mempunyai nilai analisis faktor > 0,5. 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Independen Keseluruhan 

Variabel KMO Indikator Factor Loading Kesimpulan 

product 

(produk) 

(X1) 

 

 

0,742 

Pr_1 

Pr_2 

Pr_3 

Pr_4 

Pr_5 

0,721 

0,633 

0,791 

0,803 

0,789 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

price (harga) 

(X2) 

 

0,678 

Pc_1 

Pc_2 

Pc_3 

0,794 

0,877 

0,903 

Valid 

Valid 

Valid 

promotion 

(promosi) 

(X3) 

 

 

0,806 

Pt_1 

Pt_2 

Pt_3 

Pt_4 

0,867 

0,868 

0,941 

0,908 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

place 

(distribusi) 

(X4) 

 

0,718 

Pl_1 

Pl_2 

Pl_3 

0,885 

0,903 

0,848 

Valid 

Valid 

Valid 
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people (orang) 

(X5) 

 

 

0,804 

Pp_1 

Pp_2 

Pp_3 

Pp_4 

0,899 

0,909 

0,802 

0,830 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

process (proses) 

(X6) 

 

0,500 

Ps_1 

Ps_2 

0,930 

0,930 

Valid 

Valid 

physical 

environment 

(lingkungan 

fisik) 

(X7) 

 

 

0,776 

Pe_1 

Pe_2 

Pe_3 

Pe_5 

0,790 

0,847 

0,822 

0,767 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut dapat terlihat dan diambil kesimpulan yaitu berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan untuk hasil KMO dari variabel bebas dari product (produk), 

price (harga), promotion (promosi), place (distribusi), people (orang), process (proses) dan 

physical environment (lingkungan fisik), seluruhnya memiliki nilai KMO 0,5 atau lebih, jadi 

seluruh variabel bebas telah memenuhi syarat. 

Selanjutnya dapat dilihat dari tabel 4.7 bahwa seluruh variabel bebas  memiliki nilai 

Factor Loading lebih besar dari 0,5. Jadi analisis secara keseluruhan dari variabel bebas yang 

terdiri dari dari product (produk), price (harga), promotion (promosi), place (distribusi), 

people (orang), process (proses) dan physical evidence (lingkungan fisik) dapat dinyatakan 

valid dan dapat dilanjutkan ke penelitian selanjutnya. 

 

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Dependen Keseluruhan 

Variabel KMO Indikator Factor Loading Kesimpulan 

 

Customer 

Satisfaction 

 

 

0,838 

Cs_1 

Cs_2 

Cs_3 

Cs_4 

Cs_5 

0,823 

0,859 

0,793 

0,859 

0,842 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Berdasarkan hasil analisis validitas Tabel 4.8, maka dapat dilihat bahwa nilai KMO pada 

variabel terikat yaitu Customer Satisfaction sebesar 0,838 yang mengindikasikan nilai 

tersebut telah memenuhi syarat karena lebih besar daripada 0,5. Selain itu dengan melihat 

nilai Factor Loading  pada tiap indikatornya maka pada variabel tersebut juga telah 

memenuhi syarat karena masing-masing indikator memiliki nilai Factor Loading lebih dari 
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0,5, sehingga pengujian validitas terhadap  variabel Customer Satisfaction secara keseluruhan 

dapat dinyatakan valid. 

 

4.4.2. Uji Reliabilitas Keseluruhan 

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh dari variabel bebas dan terikat yang terdiri dari 

product (produk), price (harga), promotion (promosi), place (distribusi), people (orang), 

process (proses), physical evidence (lingkungan fisik), dan customer satisfaction dapat dilihat 

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

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

Cronbach Alpha > 0,6. 

 

Tabel 4.9 Hasil Uji  Reliabilitas Variabel Keseluruhan 

Variabel Jumlah Item 

Pernyataan 

Cronbach’s Alpha Kesimpulan 

product (produk) 5 0,793 Reliabel 

price (harga) 3 0,820 Reliabel 

promotion (promosi) 4 0,917 Reliabel 

place (distribusi) 3 0,853 Reliabel 

people (orang) 4 0,881 Reliabel 

process (proses) 2 0,843 Reliabel 

physical evidence 

(lingkungan fisik) 

4 0,819 Reliabel 

Customer Satisfaction 

(kepuasan konsumen) 

5 0,887 Reliabel 

 

Dari hasil Tabel 4.9 tersebut variabel bebas dan variabel terikat yang terdiri dari product 

(produk),  price (harga), promotion (promosi), place (distribusi), people (orang), process 

(proses), physical evidence (lingkungan fisik), dan customer satisfaction 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 nilai Cronbach Alpha > 0,6. 
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4.4.3. Uji Asumsi Klasik 

4.4.3.1 Uji Normalitas  

Pengujian normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

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

secara normal atau tidak. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan hasil uji normalitas yang 

telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode statistik maka akan diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

 

Gambar 4.7 Pengujian Normalitas P-Plot 

 

 

Sumber : data kuesioner diolah 

Berdasarkan Gambar 4.7, uji normalitas diatas dapat dilihat bahwa sebaran data yang 

terjadi tersebar disekeliling garis lurus atau tidak terpencar jauh dari garis lurus sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa persyaratan Uji Normalitas data bisa terpenuhi. 

 

1.4.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear 

antar variabel independen dalam model regresi. Untuk dapat melihat gejala multikolinearitas 

dapat dilihat dari hasil Collinearity Statistic. Hasil VIF yang lebih besar dari 5 menunjukkan 

adanya gejala multikolinearitas, sedangkan nilai VIF yang lebih kecil atau dibawah 5 
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menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas. Berikut merupakan hasil dari pengujian 

multikolinearitas. 

 

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.960 2.411  -.398 .692   

T_Pr .214 .109 .159 1.973 .051 .532 1.880 

T_Pc .044 .166 .024 .266 .791 .413 2.422 

T_Pt .318 .101 .280 3.132 .002 .428 2.334 

T_Pl .155 .163 .091 .950 .345 .378 2.649 

T_Pp .435 .113 .347 3.855 .000 .425 2.351 

T_Ps .342 .240 .142 1.426 .157 .348 2.878 

T_Pe -.076 .092 -.059 -.821 .414 .672 1.487 

a. Dependent Variable: T_Cs 
                                                                                                        Sumber : data kuesioner diolah 

 
Berdasarkan Tabel 4.10 keseluruhan variabel bebas yang terdiri dari dari product 

(produk), price (harga), promotion (promosi), place (distribusi), people (orang), process 

(proses), dan physical evidence (lingkungan fisik) memiliki nilai VIF < 5. Dengan demikian 

dapat disimpulkan secara keseluruhan tidak terjadi multikolinearitas karena telah memenuhi 

syarat. 

 

1.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian selanjutnya adalah dengan menguji keanekaragaman jenis data dengan 

menggunakan uji heteroskedastisitas, dimana pengujian ini merupakan salah satu cara yang 

biasa digunakan peneliti untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam suatu model 

regresi dan sebagai prasyarat untuk regresi. Cara pengujian bisa menggunakan grafik plot 

yaitu gtafik yang terbentuk antara nilai prediksi ZPRED dengan nilai residualnya SRESID. 

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 uji 

heteroskedastisitas dari masing- masing variabel : 
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Gambar 4.8 Pengujian heteroskedastisitas 

 

 

Sumber : data kuesioner diolah 

 

Dilihat dari Gambar 4.8 dapat terlihat titik-titik (plot) yang menyebar secara acak dan 

tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Berdasarkan gambar tersebut 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam 

penelitian ini, sehingga model regresi tersebut layak untuk digunakan. 

 

4.4.4. Analisis Regresi Linear Berganda 

Tujuan dari peneliti melakukan analisis regresi linier berganda adalah untuk 

mengetahui adanya pengaruh dari product (produk), price (harga), promotion (promosi), 

place (distribusi), people (orang), process (proses), dan physical evidence (lingkungan fisik) 

sebagai variabel bebas terhadap Customer Satisfaction sebagai variabel terikatnya. 

4.4.4.1 Koefisien Determinasi 

 Pengaruh variabel product (produk), price (harga), promotion (promosi), place 

(distribusi), people (orang), process (proses), dan physical evidence (lingkungan fisik) secara 

bersama-sama terhadap Customer Satisfaction dapat dilihat dari hasil perhitungan dalam 

model summary, khususnya nilai Adjusted R Square pada Tabel 4.11 Model Summary.  
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Tabel 4.11 Model Summary 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .827a .684 .660 3.24289 

a. Predictors: (Constant), T_Pe, T_Ps, T_Pr, T_Pl, T_Pp, T_Pt, T_Pc 

b. Dependent Variable: T_Cs 

 
 

                                                                                                      Sumber : data kuesioner diolah 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,660. Nilai tersebut dapat 

digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel bebas yang terdiri dari product 

(produk), price (harga), promotion (promosi), place (distribusi), people (orang), process 

(proses), dan physical evidence (lingkungan fisik) terhadap variabel terikatnya yaitu 

Customer Satisfaction dengan cara menghitung Koefisien Determinasi (KD) dengan 

menggunakan rumus berikut : 

KD = Adjusted R square 

KD = 0,660 x 100% 

KD = 66 

Nilai Adjusted R Square sebesar 66 artinya variabel product (produk), price (harga), 

promotion (promosi), place (distribusi), people (orang), process (proses), dan physical 

evidence (lingkungan fisik) dapat menjelaskan variabel terikatnya yaitu Customer 

Satisfaction sebesar 66%, sedangkan sisanya 34% dijelaskan oleh variabel lain yang 

mempengaruhi Customer Satisfaction. 

 

4.4.5     Pengujian Hipotesis 

4.4.5.1  Uji t 

Uji t digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel bebas yang terdiri dari 

product (produk), price (harga), promotion (promosi), place (distribusi), people (orang), 

process (proses), dan physical environment (lingkungan fisik) secara parsial (individu) 

mempengaruhi Customer Satisfaction. Berikut hasil dari pengujian tersebut : 

Analisis Pengaruh..., Yunita Wulan Sari, Ma.-Ibs, 2013



21 

 

 

Tabel 4.12 Coefficients 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.960 2.411  -.398 .692   

T_Pr .214 .109 .159 1.973 .051 .532 1.880 

T_Pc .044 .166 .024 .266 .791 .413 2.422 

T_Pt .318 .101 .280 3.132 .002 .428 2.334 

T_Pl .155 .163 .091 .950 .345 .378 2.649 

T_Pp .435 .113 .347 3.855 .000 .425 2.351 

T_Ps .342 .240 .142 1.426 .157 .348 2.878 

T_Pe -.076 .092 -.059 -.821 .414 .672 1.487 

a. Dependent Variable: T_Cs 

 
Sumber : data kuesioner diolah 

 

1. Product (produk) 

 

Ho1:  Variabel independen product (produk), secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel  Customer  Satisfaction.  

Ha1: Variabel independen product (produk), secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Customer Satisfaction. 

 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.12 diperoleh nilai Sig. variabel product (produk), 

yaitu sebesar 0,051.  

Jika probabilitasnya (nilai sig) > 0.05 atau - t tabel < t hitung < t tabel maka Ho tidak dapat 

ditolak. 

Jika probabilitasnya (nilai sig) < 0.05 atau t hitung < - t tabel atau t hitung > t tabel maka Ho 

ditolak. 

Pada tabel di atas nilai Sig. variabel product (produk),  adalah  0,051 > 0.05 sehingga Ho1 

tidak dapat ditolak, yang berarti variabel independen product (produk), secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen customer satisfaction. Angka 
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yang menunjukkan pada tabel sig hanya memiliki perbedaan angka 0,001 yang menjadikan  

product dapat dikatagorikan sebagai marginal supported, dimana variabel product ada pada 

garis batas. Berkaitan dengan itu dilihat dari nilai skor masing-masing petanyaan pada 

kuesioner, skor terkecil yaitu pada indikator Pr_2 mengenai kesehatan makanan, sedangkan 

skor tertinggi terdapat pada Pr_4 yaitu mengenai rasa. Produk donut J.CO menggunakan 

bahan pengawet sehingga donat dapat bertahan lama. Dengan menggunakan bahan pengawet 

maka produk tersebut bukanlah makanan yang sehat, namun hal tersebut tidak berpengaruh 

terhadap konsumen karena produk donat tersebut memiliki rasa yang enak. Meskipun bahan-

bahan yang digunakan tidak sehat tetapi rasa yang enak membuat konsumen tetap merasa 

puas.  

 

2. Price (harga) 

 

Ho2: Variabel independen price (harga)secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Customer Satisfaction.  

Ha2: Variabel independen price (harga) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Customer Satisfaction. 

  

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.12 diperoleh nilai Sig. Variabel price (harga) 

sebesar 0,791. 

Jika probabilitasnya (nilai sig) > 0.05 atau - t tabel < t hitung < t tabel maka Ho tidak dapat 

ditolak. 

Jika probabilitasnya (nilai sig) < 0.05 atau t hitung < - t tabel atau t hitung > t tabel maka Ho 

ditolak. 

Pada tabel di atas nilai Sig. variabel price (harga) adalah 0,791 > 0.05 sehingga Ho2 tidak 

dapat ditolak, yang berarti variabel independen price (harga) secara parsial tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel dependen customer satisfaction. Dari nilai skor 

masing-masing petanyaan pada kuesioner, skor terkecil yaitu pada indikator Pr_1 yaitu 

mengenai nilai uang yang dikeluarkan. Berkaitan dengan variabel price tidak secara parsial 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen customer satisfaction, melihat 

pengunjung J.CO berasal dari kalangan menengah keatas menyebabkan mereka tidak sensitif 

terhadap harga yang ditawarkan, meski penawaran harga tinggi mereka akan tetap merasa 

puas mengkonsumsi produk J.CO. 
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3. Promotion (promosi) 

 

Ho3: Variabel independen promotion (promosi) secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Customer Satisfaction.  

Ha3: Variabel independen promotion (promosi) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Customer Satisfaction. 

 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.12 diperoleh nilai Sig. variabel promotion 

(promosi), sebesar 0,002. 

Jika probabilitasnya (nilai sig) > 0.05 atau - t tabel < t hitung < t tabel maka Ho tidak dapat 

ditolak. 

Jika probabilitasnya (nilai sig) < 0.05 atau t hitung < - t tabel atau t hitung > t tabel maka Ho 

ditolak. 

Pada tabel di atas nilai Sig. variabel  promotion (promosi) adalah 0.002 < 0.05 sehingga 

Ho3 ditolak, yang berarti variabel independen promotion (promosi) secara parsial 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen Customer Satisfaction. 

  

4. Place (distribusi) 

 

Ho4: Variabel independen place (distribusi) secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Customer Satisfaction.  

Ha4: Variabel independen place (distribusi) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Customer Satisfaction. 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.12 diperoleh nilai Sig. variabel  place (distribusi) 

sebesar 0,345. 

Jika probabilitasnya (nilai sig) > 0.05 atau - t tabel < t hitung < t tabel maka Ho tidak dapat 

ditolak. 

Jika probabilitasnya (nilai sig) < 0.05 atau t hitung < - t tabel atau t hitung > t tabel maka Ho 

ditolak. 

Pada tabel di atas nilai Sig. variabel  place (distribusi) adalah 0,345 > 0.05 sehingga Ho4 

tidak dapat ditolak, yang berarti variabel independen place (distribusi) secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen Customer Satisfaction. Dari nilai 

Analisis Pengaruh..., Yunita Wulan Sari, Ma.-Ibs, 2013



24 

 

skor masing-masing petanyaan pada kuesioner, skor terkecil yaitu pada indikator Pl_1 yaitu 

mengenai ketersediaan produk. Meskipun produk J.CO langka atau ketersediaannya lebih 

sedikit daripada pesaingnya, tetapi itu ternyata itu tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumennya. Mereka tetap merasa puas meskipun ketersediaan produk terbatas karena J.CO 

sudah menjadi produk yang ternama sehingga popularitas J.CO baik dari segi kualitas 

maupun rasa akan membuat konsumen tetap puas terhadap produk J.CO. 

 

5. People (orang) 

 

Ho5: Variabel independen people (orang) secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Customer Satisfaction.  

Ha5: Variabel independen people (orang) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Customer Satisfaction. 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.12 diperoleh nilai Sig. variabel  people (orang) 

sebesar 0,000. 

Jika probabilitasnya (nilai sig) > 0.05 atau - t tabel < t hitung < t tabel maka Ho tidak dapat 

ditolak. 

Jika probabilitasnya (nilai sig) < 0.05 atau t hitung < - t tabel atau t hitung > t tabel maka Ho 

ditolak. 

Pada tabel di atas nilai Sig. variabel  people (orang) adalah 0,000 < 0.05 sehingga Ho5 

ditolak, yang berarti variabel independen people (orang) secara parsial  mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen Customer Satisfaction. 

 

6. Process (proses) 

 

Ho6: Variabel independen process (proses) secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Customer Satisfaction.  

Ha6: Variabel independen process (proses) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Customer Satisfaction. 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.12 diperoleh nilai Sig. variabel  process (proses) 

sebesar 0,157. 

Jika probabilitasnya (nilai sig) > 0.05 atau - t tabel < t hitung < t tabel maka Ho tidak dapat 

ditolak. 
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Jika probabilitasnya (nilai sig) < 0.05 atau t hitung < - t tabel atau t hitung > t tabel maka Ho 

ditolak. 

Pada tabel di atas nilai Sig. variabel  process (proses) adalah 0.157 > 0.05 sehingga Ho6  

tidak dapat ditolak, yang berarti variabel independen process (proses) secara parsial tidak  

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen Customer Satisfaction. Variabel 

process berkaitan dengan cara konsumen untuk mendapatkan produk JCO. Dari nilai skor 

masing-masing petanyaan pada kuesioner, skor terkecil yaitu pada indikator Ps_1 yaitu 

mengenai waktu. Sistem yang digunakan oleh manajemen sama dengan beberapa pesaingnya, 

yaitu konsumen memesan langsung produk yang ingin dibelinya kepada pelayan J.CO 

dimana di hadapan mereka terdapat aneka ragam produk (donat), setelah itu konsumen akan 

langsung berjalan menuju kasir. Hal tersebut membuat antrian menjadi sangat panjang 

dimana konsumen tentunya akan menunggu hingga konsumen lainnya selesai memesan. 

Namun, ternyata dengan proses pelayanan yang demikian tidak mempengaruhi konsumen 

dalam pencapaian tingkat kepuasan mereka. Meskipun dengan antrian yang cukup panjang, 

konsumen akan tetap membeli produk J.CO tanpa mempengaruhi tingkat kepuasan mereka. 

 

7. Physical evidence (lingkungan fisik) 

 

Ho7: Variabel independen physical evidence (lingkungan fisik) secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Customer Satisfaction.  

Ha7: Variabel independen physical evidence (lingkungan fisik) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Customer Satisfaction. 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.12diperoleh nilai Sig. variabel  physical evidence 

(lingkungan fisik) sebesar 0,414. 

Jika probabilitasnya (nilai sig) > 0.05 atau - t tabel < t hitung < t tabel maka Ho tidak dapat 

ditolak. 

Jika probabilitasnya (nilai sig) < 0.05 atau t hitung < - t tabel atau t hitung > t tabel maka Ho 

ditolak. 

Pada tabel di atas nilai Sig. variabel  physical evidence (lingkungan fisik) adalah 0,414 > 

0.05 sehingga Ho7 tidak dapat ditolak, yang berarti variabel independen physical evidence 

(lingkungan fisik) secara parsial tidak  mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen Customer Satisfaction. Dari nilai skor masing-masing petanyaan pada kuesioner, 

skor terkecil yaitu pada indikator Pe_3 yaitu mengenai pemandangan. Gerai J.CO yang 
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berada di dalam Mall secara general memiliki pemandangan yang sama. Jika kita perhatikan, 

baik dari segi desain, dekorasi maupun tata letak pada setiap J.CO memiliki standarisasi khas, 

oleh sebab itu maka pengunjung tidak lagi memikirkan atau menerka bagaimana suasana 

tempat di J.CO untuk kepuasan mereka karena dalam benak mereka sudah ada konsep tempat 

yang menggambarkan J.CO, oleh sebab itu tidak ada pembanding saat konsumen ingin 

mengunjungi J.CO yang satu dengan yang lainnya, physical evidence tidak lagi terlalu 

menjadi pertimbangan konsumen saat hendak datang karena telah memiliki konsep yang 

sama. Beda halnya misalnya pada rumah makan padang yang tidak memiliki standarisasi dan 

memiliki dekorasi yang berbeda tiap restonya membuat pengunjung memperhatikan dan 

memilih restoran padang mana yang dapat membuat mereka nyaman, sehingga physical 

evidence pada rumah makan padang dapat mempengaruhi Customer Satisfaction. 

 

4.4.5.2  Uji F 

Tabel 4.13  

 

 

 

 

 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2093.244 7 299.035 28.435 .000a 

Residual 967.506 92 10.516   

Total 3060.750 99    

a. Predictors: (Constant), T_Pe, T_Ps, T_Pr, T_Pl, T_Pp, T_Pt, T_Pc 

b. Dependent Variable: T_Cs 

 

Berdasarkan hasil Uji F yang disajikan pada Tabel diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000 (p < 0,05) 

yang mengindikasikan bahwa variabel product (produk), price (harga), promotion (promosi), 

place (distribusi), people (orang), process (proses), dan physical  evidence (lingkungan fisik) 

secara bersama – sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Customer Satisfaction 

dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. 
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4.4.6 Model Persamaan Penelitian 

Berdasarkan Tabel 4.12 dan pembahasan di atas maka didapatkan persamaan pada model 

penelitian ini adalah : 

 

 

 

 

Keterangan :  

  a : konstanta 

  b : koefisien regresi 

Pr         :  product (produk) 

Pc        :  price (harga) 

Pt         :  promotion (promosi) 

Pl         :  place (distribusi) 

Pp        :  people (orang) 

Ps        :  process (proses) 

Pe        :  physical environment (lingkungan fisik) 

  e : standard error 

 

Koefisien regresi parsial variabel independen product (produk), price (harga), promotion 

(promosi), place (distribusi), people (orang) dan process (proses) menunjukkan nilai positif, 

yang artinya terdapat hubungan positif atau searah antara variabel independen (product 

(produk), price (harga), promotion (promosi), place (distribusi), people (orang), dan process 

(proses) dengan variabel dependen (Customer Satisfaction). Oleh karena itu apabila product 

(produk), price (harga), promotion (promosi), place (distribusi), people (orang), dan process 

(proses) sebagai variabel independen meningkat, maka variabel dependen yaitu Customer 

Satisfaction  juga akan meningkat. Sedangkan koefisien regresi parsial variabel independen 

pada variabel physical environment (lingkungan fisik) menunjukkan nilai negatif, yang 

artinya terdapat hubungan negatif atau terbalik antara variabel independen physical 

environment (lingkungan fisik) dengan variabel dependen (Customer Satisfaction), oleh 

Customer Satisfaction = b0 + b1Pr + b2Pc + b3Pt + b4Pl + b5Pp + b6Ps + b7Pe + e 

 

Customer Satisfaction = -0,960 + 0,214Pr + 0,044Pc + 0,318Pt + 0,155Pl + 0,435Pp + 0,342Ps +     

-0,076Pe + e
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karena itu apabila physical evidence (lingkungan fisik) sebagai variabel independen 

meningkat, maka variabel dependen yaitu Customer Satisfaction  akan menurun. Pada hasil 

regresi berganda tersebut hasil konstanta -0,960 angka minus tersebut berarti akan menurun 

kepuasan konsumen jika tidak didukung oleh product (produk), price (harga), promotion 

(promosi), place (distribusi), people (orang), process (proses), dan physical environment 

(lingkungan fisik) sebagai variabel independen. 

 

4.5 Implikasi Hasil Penelitian  

Beberapa implikasi hasil penelitian yang dapat diberikan kepada pihak manajemen 

J.CO donut and coffee sebagai berikut.  

 

1. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa promotion (promosi) dapat mempengaruhi 

customer satisfaction (kepuasan konsumen). Sebaiknya pihak manajemen dapat terus 

meningkatkan dan melanjutkan program promosi yang telah dicanangkan. Selain 

promosi melalui media cetak dan internet, J.CO juga mempunyai program promosi 

buy one drink get one glazzy donut. Selain itu program promosi lainnya yaitu dengan 

bekerjasama dengan Bank Internasional Indonesi (BII) yaitu buy 1 get 2 Jcoffee 

dengan menggunakan kartu kredit BII. Dengan seperti itu tentunya akan menarik bagi  

konsumen nasabah pengguna kartu kredit BII untuk melakukan pembelian, mereka 

akan merasa lebih hemat dalam melakukan pembelian produk J.CO. Hal tersebut yang 

dapat  membuat konsumen menjadi puas karena nilai yang mereka keluarkan untuk 

mendapatkan produk J.CO lebih murah dari biasanya. Dengan adanya program 

promosi buy one drink get one glazzy donut dapat mendorong pembelian akan produk 

minuman di J.CO karena mereka akan mendapatkaan satu donat glazzy secara gratis. 

Bagi mereka yang sensitif akan harga tentunya hal tersebut sangat berpengaruh. Dari 

hasil penelitian yang sudah dilaksanakan maka peneliti menyarankan agar promotion 

(promosi) yang sudah ada di J.CO Pejaten Village hendaknya tetap dijalankan, dan 

dibuat lebih menarik lagi dari sebelumnya misalnya menambahkan sales promotion 

dengan cara membuat paket hemat atau mengadakan undian hadiah. Dengan adanya 

paket hemat misalnya dengan kombinasi produk minuman + 2 donut dengan harga 

yang lebih murah daripada melakukan pembelian masing-masing produk atau dengan 

kombinasi antara donut dengan yogurt. Selain itu dengan adanya promosi undian 
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berhadiah bisa menjadi salah satu pilihan untuk menarik pelanggan, misalnya dengan 

menawarkan member card bagi konsumen dimana sehabis melakukan transaksi 

pembelian dengan jumlah tertentu konsumen mendapatkan poin yang dapat 

ditukarkan dengan hadiah sesuai dengan jumlah poin yang dikumpulkan. Hal-hal 

tersebut mungkin bisa memicu pelanggan lebih banyak lagi untuk melakukan 

pembelian produk J.CO. Selain itu perlu  dilakukan evaluasi oleh pihak manajemen 

agar kegiatan promotion (promosi) dapat mencapai tujuannya.  

2. Variabel people (orang) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap customer 

satisfaction (kepuasan konsumen). Variabel people (orang) yang dimaksudkan disini 

yaitu karyawan J.CO Pejaten Village dalam kaitannya memberikan pelayanan kepada 

konsumennya. Kualitas pelayanan yang baik ternyata dapat memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap konsumen J.CO Pejaten Village. Oleh karena itu pihak 

manajemen J.CO Pejaten Village hendaknya tetap dan terus berkelanjutan dalam 

memberikan pelayanan yang terbaik yang akan memberikan pengaruh pada consumer 

satisfaction (kepuasan konsumen) yang sudah dinilai baik oleh para konsumen. 

Mungkin pihak manajemen dapat memberikan training atau communication skill 

kepada karyawan tentang bagaimana cara menghadapi konsumen dengan baik agar 

karyawan menjadi lebih terlatih dan terbiasa dalam memberikan pelayanan yang 

optimal, selain itu karena J.CO terkenal dengan lifestyle nya maka karyawan tidak 

hanya diberi training untuk menjual produk makanannya saja, tetapi juga menjual 

gaya hidup sesuai dengan konsep yang JCO tawarkan. sehingga dapat tercipta 

karyawan yang ramah, cepat tanggap, dan efisien. Dengan begitu konsumen akan 

merasa lebih nyaman saat berada di J.CO.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat 

dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Variabel product (produk) tidak berpengaruh signifikan terhadap customer 

satisfaction (kepuasan konsumen). 

2. Variabel Price (harga) tidak berpengaruh signifikan terhadap customer 

satisfaction (kepuasan konsumen).  

3. Variabel promotion (promosi) berpengaruh signifikan terhadap customer 

satisfaction (kepuasan konsumen).  

4. Variabel place (saluran distribusi) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

customer satisfaction (kepuasan konsumen).  

5. Variabel people (orang) berpengaruh signifikan terhadap customer satisfaction 

(kepuasan konsumen).  

6. Variabel process (proses) tidak berpengaruh signifikan terhadap customer 

satisfaction (kepuasan konsumen). 

7. Variabel physical evidence (lingkungan fisik) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap customer satisfaction (kepuasan konsumen). 

8. Variabel yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di J.CO Pejaten 

Village yaitu variabel people (orang) 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut : 

1) Pada dimensi promotion (promosi) pihak manajemen dapat meningkatkan lagi 

kegiatan promosi yang telah dicanangkan misalnya dengan membuat paket hemat 

atau mengadakan undian hadiah. Dengan adanya paket hemat misalnya dengan 

kombinasi produk minuman + 2 donut dengan harga yang lebih murah daripada 

melakukan pembelian masing-masing produk atau dengan kombinasi antara donut 

dengan yogurt. Selain itu dengan adanya promosi undian berhadiah bisa menjadi 

salah satu pilihan untuk menarik pelanggan, misalnya dengan menawarkan member 

card bagi konsumen dimana sehabis melakukan transaksi pembelian dengan jumlah 

tertentu konsumen mendapatkan poin yang dapat ditukarkan dengan hadiah sesuai 

dengan jumlah poin yang dikumpulkan. Hal-hal tersebut mungkin bisa memicu 

pelanggan lebih banyak lagi untuk melakukan pembelian produk J.CO. 

 

2) Pada dimensi people (orang) pihak manajemen dapat meningkatkan lagi pelayanan 

yang diberikan oleh karyawan misalnya dengan cara training atau communication 

skill kepada karyawan tentang bagaimana cara menghadapi konsumen dengan baik 

agar karyawan menjadi lebih terlatih dan terbiasa dalam memberikan pelayanan yang 

optimal. Selain memberikan pelatihan tentang bagaimana cara menyampaikan 

produk kepada pelanggan, pelayan juga harus bisa menjual gaya hidup seperti konsep 

J.CO dengan lifestyle nya. Dengan begitu konsumen akan merasa nyaman dalam 

merasakan pelayanan yang diberikan oleh para karyawan. Pihak manajemen juga 

dapat mengevaluasi pelayanan yang mereka berikan dengan cara menyediakan kotak 

tingkat kepuasan pelayanan yang terdiri dari kotak “puas” dan kotak tidak “tidak 

puas” dimana sebelum konsumen meninggalkan J.CO mereka harus mengisi kotak 

tersebut. Pihak manajemen juga dapat mengadakan award untuk karyawan terbaik 

sehingga dapat memacu karyawan untuk berlomba-lomba melakukan pelayanan yang 

terbaik. 
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