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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. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan bisnis makanan dan minuman atau lebih dikenal dengan food and 

beverage dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan. 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) (bisnisukm.com, 2011).  

Dalam 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. Dalam menerapkan target 

http://bisnisukm.com/


2 

 

pemasaran terbaik diperlukan bauran pemasaran 7P yang terdiri dari product (produk), price 

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

physical environment (lingkungan fisik) (The Chartered Institute of Marketing, 2009). 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik mengambil topik dalam penelitian ini dengan 

judul “Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa 7P Terhadap Kepuasan Konsumen J.CO 

Pejaten Village” (Studi pada Pengunjung J.CO Pejaten Village)”. 

 

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? 

 

1.2.2  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. 

 

Landasan Teori 

 

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, 
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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 berwujud, pelanggan akan sering mencari setiap isyarat yang terlihat 

untuk membantu mereka memahami sifat dari pengalaman jasa. Penambahan variabel 

bauran pemasaran jasa yaitu people, physical evidence dan process. Unsur bauran 

pemasaran jasa, yaitu : 

1. Product (produk). Elemen produk yaitu semua komponen kinerja jasa yang menciptakan 

nilai bagi pelanggan (Lovelock, 2007). 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). Namkung 

dan Jang (2008) dan Schiffman dan 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 

2. Price (harga) yaitu pengeluaran uang, waktu, dan usaha oleh pelanggan untuk membeli 

dan mengkonsumsi jasa. Harga dan komponen biaya jasa lainnya memperlihatkan 

kepada manajemen berbagai biaya yang ditimbulkan pelanggan dalam memperoleh 

manfaat untuk produk jasa (Lovelock, 2007). 

3. 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). 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 

4. Place (saluran distribusi) adalah gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran 

distribusi (berhubungan dimana lokasi yang strategis dan bagaimana cara penyampaian 

jasa pada pelanggan) (Ratnasari, 2011). Penilaian terhadap alternatif saluran didasarkan 

kriteria ekonomis, efektfitas dan pengendalian (Rachmawati, 2011). 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) 

5. People (orang) yaitu semua aktor manusia yang memainkan perannya dalam 

penyampaian jasa dan dengan demikian mempengaruhi persepsi pembeli, orang-orang 
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tersebut yaitu personil perusahaan, pelanggan, dan pelanggan lainnya di dalam 

lingkungan jasa (Zeithaml, 2009). Dalam hubungan kepuasan konsumen, people sangat 

erat kaitannya dengan kualitas pelayanan. 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). 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), yaitu prosedur yang sebenarnya, mekanisme, dan aliran kegiatan 

dimana layanan tersebut disampaikan. 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).  

7. Physical evidence (lingkungan fisik) yaitu lingkungan di mana jasa disampaikan dan 

dimana perusahaan dan pelanggan berinteraksi dan komponen-komponen yang nyata 

memfasilitasi kinerja atau mengkomunikasikan jasa tersebut (Zeithaml, 2009). 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). 

Kepuasan Pelanggan  

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). 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 

bagwa 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 pelaanggan 

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. 
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Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 
Tabel 2.1 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). 

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. 

 

 Rerangka Pemikiran 
Gambar 2. 1 Rerangka Pemikiran 
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Physical evidence 

(lingkungan fisik) 
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Hipotesis    

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan 

kerangka pemikiran sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Product (Produk) terhadap Customer Satisfaction  

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

satisfaction (kepuasan konsumen) J.CO Pejaten Village. 

 

Price (Harga) terhadap Customer Satisfaction 

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

satisfaction (kepuasan konsumen) J.CO Pejaten  

 

Promotion (Promosi) terhadap Customer Satisfaction 

Ha3: Promotion (promosi) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer 

satisfaction (kepuasan konsumen) J.CO Pejaten  

 

Place (Saluran Distribusi) terhadap Customer Satisfaction 

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

satisfaction (kepuasan konsumen) J.CO Pejaten  

 

People (Orang) terhadap Customer Satisfaction 

Ha5: People (orang) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer 

satisfaction (kepuasan konsumen) J.CO Pejaten  

 

Process (Proses) terhadap Customer Satisfaction 

 

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

satisfaction (kepuasan konsumen) J.CO Pejaten  

 

Physical evidence (lingkungan fisik) terhadap Customer Satisfaction 

 

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

terhadap customer satisfaction (kepuasan konsumen) J.CO Pejaten  
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Metodologi Penelitian 

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 (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. 

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. 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). 

 

Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah Pelanggan J.CO donuts and coffee Pejaten 

Village. Populasi pada  penelitian ini diketahui karena dapat terlihat secara fisik dimana 

orang-orang yang merupakan pelanggan di dalam J.CO Pejaten Village merupakan 

populasinya serta dapat diketahui jumlahnya. Menurut Malhotra (2010) sampel adalah suatu 

himpunan bagian dari populasi. Sample dalam penelitian ini yaitu Pelanggan J.CO donuts 

and coffee Pejaten Village yang melakukan pembelian produk J.CO. 

 

Ukuran Sampel 

Besarnya jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan 

rumus Slovin yaitu penentuan ukuran sampel untuk populasi yang diketahui.  

n = N/(1 + Ne²) 
 

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. 

 

Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling. 

Sampel dalam  penelitian ini dipilih melalui teknik convenience sampling, karena responden 

yang dipilih berada di tempat dan waktu saat penelitian dilakukan. Convenience sampling 

adalah sebuah teknik sampling nonprobabilitas yang berupaya memperoleh sampel elemen 

yang mudah. Pemilihan unit sampling diserahkan terutama ke pewawancara (Malhotra, 

2010). 
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Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian adalah sebagai berikut : 

1. 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 dalam penelitian ini adalah Customer Satisfaction (kepuasan 

konsumen) Pelanggan J.CO Pejaten Village. 

 

Tabel 1 Definisi Operasional 
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 1 Definisi Operasional 
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 

atribur, 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 Pejaten Village 

memiliki dekorasi yang khas. 

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 

 

Uji Instrumen 

Uji Validitas  

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 

(Malhotra, 2010)   

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). 
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Uji Asumsi Klasik 

 

Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal 

atau tidak (Priyatno, 2008). Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan metode dengan 

melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi 

normal (Ghozali, 2006).  

 

Uji Multikolinearitas 

Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya 

multikolinearitas (Priyatno, 2008). Ukuran yang dipakai untuk menunjukkan adanya 

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

Uji Heterokedasitas 

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). 

 

Analisis Regresi Berganda    

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 environment (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 

 

 



11 

 

Uji Hipotesis  

 

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)  
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan formula hipotesis :  

 

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). 

 

 

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). 

 

Koefisien Determinasi (R Square)  
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. 

 

Analisis dan Pembahasan 

 

Hasil Data Penelitian 

Uji Validitas Bebas 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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Uji Validitas Variabel Bebas Keseluruhan 
Variabel KMO Indikator Factor Loading Kesimpulan 

 

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 

 

Uji Validitas Variabel Terikat 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 

 

 

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 environment (lingkungan 

fisik) 

4 0,819 Reliabel 

Customer Satisfaction (kepuasan 

konsumen) 

5 0,887 Reliabel 

 

Uji Normalitas  
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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 

4.4.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

 
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 environment (lingkungan 

fisik) sebagai variabel bebas terhadap Customer Satisfaction sebagai variabel terikatnya. 

 

Koefisien Determinasi 
Model Summary

b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .827
a
 .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 
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Uji t 

Coefficients
a
 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

-.960 2.411  -.398 .692   

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

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

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

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

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

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

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

 

Uji F 

 

Model Persamaan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

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 untuk 

memberikan kepuasan yang maksimal kepada konsumen.  

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2093.244 7 299.035 28.435 .000
a
 

Residual 967.506 92 10.516   

Total 3060.750 99    

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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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.  

 

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

(orang), process (proses), dan physical environment (lingkungan fisik) secara bersama – 

sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Customer Satisfaction (kepuasan 

konsumen). 

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

yaitu variabel people (orang) 

 

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 setelah melakukan transaksi pembelian dengan jumlah tertentu konsumen 
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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. 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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