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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor dari kepuasan pelanggan 
dalam membentuk loyalitas pelanggan (studi pada: Waroeng Spesial Sambal, Depok) 

Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebanyak 120 orang pelanggan Waroeng SS 
(Depok). Dalam penelitian ini variabel eksogen adalah kualitas makanan, keadilan harga dan 
lingkungan fisik yang dapat mempengaruhi variabel endogen yaitu, kepuasan pelanggan dan loyalitas 
pelanggan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan mengambil sampel 
dan kuesioner sebagai data utama. Responden dipilih menggunakan teknik non-probability sampling 
dengan teknik pengambilan convenience sampling. Penelitian ini menggunakan 24 indikator pertanyaan 
dengan menggunakan skala interval 1-5. Analisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) 
serta data di olah menggunakan AMOS 21. 

Hasil analisis akan diringkas sebagai berikut: 1. Pengaruh kualitas makanan yang diberikan 
adalah positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, 2. Pengaruh keadilan harga yang diberikan 
adalah positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, 3. Pengaruh lingkungan fisik yang diberikan 
adalah positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, 4. Pengaruh kepuasan pelanggan yang 
diberikan adalah positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 
Kata Kunci : Kualitas makanan, Keadilan harga, Lingkungan fisik, Kepuasan pelanggan, 
Loyalitas pelanggan. 

 
ABSTRACT 

 
This study aims to determine the influence of factors from customer satisfaction in shaping 

customer loyalty (study on: Waroeng Spesial Sambal, Depok) 
The sample used in this study was 120 people of Waroeng SS (Depok) customers. In this study 

the exogenous variables are food quality, price fairness and physical environment that can affect 
endogenous variables, namely customer satisfaction and customer loyalty. This study uses quantitative 
descriptive analysis method by taking samples and questionnaires as the main data. Respondents were 
selected using non-probability sampling technique with convenience sampling technique. This study 
uses 24 question indicators using 1-5 interval scales. The analysis uses Structural Equation Modeling 
(SEM) and the data is processed using AMOS 21. 

The results of the analysis will be summarized as follows: 1. The influence of the quality of food 
provided is positive and significant to customer satisfaction, 2. The influence of fairness the price given 
is positive and significant to customer satisfaction, 3. The influence of the physical environment given is 
positive and significant to customer satisfaction, 4. The influence of customer satisfaction provided is 
positive and significant towards customer loyalty. 
Keywords: Food quality, price fairness, physical environment, customer satisfaction, customer 
loyalty. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Era globlisasi ini banyak sekali perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis yang modern. 
Diantaranya dengan muncul nya beragam jenis makanan dari setiap negara yang berbeda. Antara lain 
hadirnya berbagai macam ragam kuliner yang ada di kota Depok. Kota Depok merupakan pemekaran 
dari kabupaten Bogor. Selain itu kota Depok merupakan Kota yang strategis karena masuk di dalam 
wilayah JABODETABEK. 

Jumlah penduduk di Kota Depok menjadikan salah satu peluang potensial untuk para 
pengusaha kafe, restoran, maupun rumah makan agar dapat memasarkan berbagai varian makananya. 
Kondisi persaingan yang ketat membuat konsumen sangat rentan untuk berubah-ubah, sehingga setiap 
perusahaan dituntut untuk dapat mengikuti perubahan keinginan konsumen secara terus-menerus agar 
dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. 

Waroeng Spesial Sambal atau yang biasa orang ketahui dengan sebutan Waroeng SS 
merupakan salah satu warung atau tempat makan yang pertama kali terbentuk di Jogjakarta. Waroeng 
SS ini mempunyai beragam macam varian menu disertai dengan lauk yang bervariasi dan juga 
dilengkapi dengan berbagai macam jenis sambal yang dapat dipesan sesuai dengan tingkat kepedasan 
yang diinginkan. Sesuai dengan namanya produk utama yang dimiliki dari Waroeng SS ini merupakan 
berbagai macam jenis sambal ada yang mulai dari sambal yang tidak begitu pedas sampai dengan 
sambal yang sangat pedas.  

Berdasarkan aplikasi tripadvisor Waroeng SS menempati urutan kedua dari 150 restoran yang 
ada disekitaran Depok (www.tripadvisor.co.id, 2018). Hal ini meyakinkan bahwa Waroeng Spesial 
Sambal merupakan restoran yang menjadi tempat makan favorit bagi seluruh kalangan. Selain itu 
Waroeng SS juga masuk kedalam 10 restoran di Depok yang wajib di coba berdasarkan artikel yang di 
buat oleh (www.qraved.com, 2015) yang merupakan situs panduan untuk makanan dan restoran yang 
ada di Indonesia. Pada platform opini online seperti Zomato, Tripadvisor, Pergikuliner dan Openrice 
selalu dipenuhi dengan ulasan-ulasan masyarakat yang telah makan di Waroeng SS, antusias 
masyarakat terhadap restoran ini sangat lah besar dengan terlihat dari banyaknya ulasan mengenai 
restoran tersebut. Setiap minggunya tidak kurang dari 1.200 orang datang untuk menikmati masakan 
yang ada di restoran ini, menunggu antrian yang cukup lama bukan lah menjadi penghalang untuk 
menikmati masakan yang disajikan (www.radardepok.com, 2017). 

Loyalitas adalah sebagai komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau 
mendukung kembali produk atau jasa yang disukai dimasa depan meski pengaruh situasi dan usaha 
pemasaran yang menyebabkan pelanggan beralih (Sembiring, Suharyono, & Kusumawati, 2014). 
Dalam industri restoran yang sangat kompetitif serta makanan berkualitas tinggi bersamaan dengan 
memuaskan mereka dan menjadikan mereka pelanggan loyal sangat penting untuk keberhasilan suatu 
bisnis (Gilbert & Veloutsou, 2004). Loyalitas pelanggan merupakan faktor penting dalam strategi 
pelanggan setiap organisasi. Organisasi dan institusi yang berhasil dalam mendapatkan loyalitas 
pelanggan memiliki keunggulan kompetitif yang besar (Haghighi, Dorosti, Rahnama, & Hoseinpour, 
2012). Oleh karena itu operasi restoran harus fokus tidak hanya pada menarik pelanggan pertama kali 
tetapi juga pada pengembangan hubungan jangka panjang dengan pelanggan (Eliwa, 2006).  

Variabel independent dalam penelitian ini adalah Kualitas Makanan, Keadilan Harga, 
Lingkungan Fisik dan Kepuasan Pelanggan. Keempat variabel independent tersebut mempengaruhi 
loyalitas pelanggan pada suatu restoran. 

Kualitas Makanan, dianggap dapat dievaluasi berdasarkan rasa, kesegaran, dan bagaimana 
makanan disajikan kepada pelanggan (Ryu et al., 2012). Kualitas makanan adalah kondisi yang 
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta harapan dari pelanggan (Peri, 2006) 

Keadilan Harga, mengacu pada penilaian konsumen secara keseluruhan apakah harga 
penawaran suatu produk atau jasa penjual benar-benar masuk akal, dapat diterima atau dibenarkan 
(Xia, Monroe, & Cox, 2004).  

Lingkungan Fisik, terdiri dari semua elemen berwujud dan tidak berwujud yang ada di dalam 
dan di luar restoran. Untuk meningkatkan lingkungan fisik, manajer restoran harus berinvestasi secara 
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substansial pada desain interior; dekorasi, kebersihan lantai, dan aksesori lainnya, karena wujud 
tersebut adalah investasi terpenting untuk menarik para pelanggan (Azim et al., 2014). 

Kepuasan Pelanggan, sebagai tingkat dimana suatu produk atau layanan memenuhi atau 
melebihi harapan pelanggan (Luo, 2006). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
Analisis Pengaruh Kualitas Makanan, Keadilan Harga Dan Lingkungan Terhadap Kepuasan 
Pelanggan Dalam Membentuk Loyalitas Pelanggan (Studi Pada Waroeng Spesial Sambal, 
Depok). 
 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
Pemasaran 
Pemasaran (marketing) adalah proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan 
membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan 
sebagai imbalan nya. Terdapat lima langkah proses pemasaran. Dalam langkah pertama, perusahaan 
bekerja untuk memahami pelanggan, menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan 
yang kuat dengan pelanggan. Dengan menciptakan nilai bagi pelanggan, sebagai imbalan nya mereka 
menangkap nilai dari pelanggan nya dalam bentuk penjualan, laba dan ekuitas pelanggan dalam jangka 
panjang (Kotler & Armstrong, 2008).  
 
Pengaruh Kualitas Makanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 
Dalam konteks restoran Korea, kualitas menu restoran Korea yang terletak di daerah Cheon-ju 
menyimpulkan bahwa aspek internal dan eksternal dari makanan dan layanan, seperti rasa, bau, 
kuantitas, suhu, warna, kebersihan, dan layanan, harus terus ditingkatkan untuk mencapai kepuasan 
pelanggan (Jeong, 2017). Hasil yang relevan dari penelitian yang dilakukan bahwa kualitas makanan 
yang dirasakan oleh siswa Cina memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Moon 
& Song, 2012).  Selain itu, hasil yang sama bahwa kualitas makanan yang dirasakan oleh mahasiswa 
di lingkungan universitas Amman, Yordania berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan (Al-Tit, 
2015). Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut: 
 

H1: Kualitas makanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. 
 

Pengaruh Keadilan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan 
Persepsi pelanggan tentang harga yang tidak adil mengarah pada hasil negatif, seperti: tingkat 
ketidakpuasan yang lebih tinggi, rendahnya tingkat perilaku pembelian kembali, kata-kata negatif dari 
mulut ke mulut, dan meningkatnya keluhan pelanggan (Rothenberger, 2015). Temuan mengungkapkan 
bahwa keadilan harga memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada 
konsumen di industri restoran cepat saji di Malaysia (Hanaysha, 2016). Selanjutnya, temuan 
membuktikan bahwa keadilan harga mempengaruhi kepuasan pelanggan hotel dari pengguna sistem 
reservasi online hotel untuk pemesanan akomodasi (Bassey, 2014). Berdasarkan uraian diatas maka 
dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut : 
 

H2 : Keadilan harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. 
 

Pengaruh Lingkungan Fisik Terhadap Kepuasan Pelanggan 
Lingkungan fisik adalah faktor pemasaran utama untuk membedakan restoran dengan membangun 
pengalaman pelanggan yang luar biasa dengan suasana yang menyenangkan dan nyaman. Hasil 
menunjukkan lingkungan fisik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan 
pada konsumen industri restoran di Pakistan (Sabir, Ghafoor, Hafeez, Akhtar, & Rehman, 2014). 
Temuan lain mengungkapkan lingkungan fisik merupakan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan pada pelanggan dari dua restoran kasual di Jakarta Selatan (Canny, 2013). Berdasarkan 
uraian diatas maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut : 
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H3 : Lingkungan fisik berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan 

Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan 
Berdasarkan pengalaman dengan pembelian makanan pada restoran tertentu dan jika pelanggan puas 
dengan restoran tersebut, adalah mungkin pelanggan melakukan pembelian kembali berikutnya. Itu 
bisa terjadi karena pelanggan merasa puas dan kemudian mereka membangun pola pembelian lebih 
sering dan akhirnya membentuk loyalitas (Susanti, 2014). Hasil menunjukkan bahwa kepuasan 
pelanggan adalah jalur langsung dan merupakan faktor yang secara sigifikan mempengaruhi loyalitas 
pelanggan pada konsumen Starbucks Coffe di Taiwan (Tu, Wang, & Chang, 2012). Selanjutnya, temuan 
menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memiliki efek positif pada loyalitas pelanggan pada 
konsumen Boof Chain restoran di Teheran (Haghighi et al., 2012). Berdasarkan uraian diatas maka 
dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut : 
 

H4 : Kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap Loyalitas Pelanggan 
 

3. Metodologi Penelitian 
 
Objek Penelitian  
Objek penelitian ini adalah restoran Waroeng Spesial Sambal yang berada di Depok, sehingga sasaran 
responden dari penelitian ini adalah pelanggan Waroeng Spesial Sambal (Depok) yang sudah pernah 
datang dan membeli. Alasan memilih penelitian tersebut karena semakin banyak nya restoran yang 
menyediakan makanan rumahan diiringi dengan tinggi nya minat masyarakat terhadap makanan khas 
Indonesia khususnya di Depok. Proses penyebaran serta pengumpulan data penelitian ini berupa 
kuesioner secara online yang dilakukan pada tahun 2018 dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan 
beberapa variabel yaitu kualitas makanan, keadilan harga, lingkungan fisik terhadap kepuasan 
pelanggan dalam membentuk loyalitas pelanggan. 
 
Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian descriptive. Seperti namanya, tujuan utama dari penelitian 
descriptive yaitu untuk mendeskripsikan sesuatu yang biasanya karakteristik atau fungsi pasar 
(Malhotra, 2010). Desain penelitian ini adalah penelitian cross-sectional design dimana jenis rancangan 
riset terdiri dari pengumpulan informasi mengenai sampel tertentu dari target populasi hanya satu kali . 
Cross-sectional design yang di pilih adalah single cross-sectional design, yaitu suatu sampel responden 
di ambil dari target populasi dan informasi di ambil dari sampel tersebut hanya satu kali (Malhotra, 
2010). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian 
yang bersifat induktif, objektif, dan ilmiah dimana data yang di peroleh dalam bentuk analisis statistik 
(Malhotra, 2010). Pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan metode survey, yaitu 
dengan cara menyebarkan kuesioner dalam bentuk pertanyaan kepada konsumen yang sudah pernah 
berkunjung ke restoran Waroeng Spesial Sambal (Depok). 
 
Tabel 3.1 Operasional Variabel 
 

NO VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR SKALA 

1 Kualitas Makanan Kualitas makanan 
adalah kondisi yang 
diperlukan untuk 
memenuhi 
kebutuhan dan 
harapan pelanggan 
(Peri, 2006) 

KM1 : Restoran menawarkan 
menu yang bervariasi 
KM2 : Makanan di restoran ini 
enak 
KM3 : Visualisasi atas makanan 
yang diberikan menarik 
KM4 : Makanan yang disajikan 
memiliki suhu yang sesuai 
KM5 : Makanan yang disajikan 
selalu segar (fresh) 

Skala 
Interval 
(1-5) 
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NO VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR SKALA 

KM6 : Alat perangkat penyaji 
makanan yang disajikan rapih 
dan bersih 
(Hanaysha, 2016) 

2 Keadilan Harga persepsi keadilan 
harga mengacu 
pada penilaian 
konsumen secara 
keseluruhan apakah 
harga penawaran 
suatu produk atau 
jasa penjual benar-
benar masuk akal, 
dapat diterima atau 
dibenarkan (Xia et 
al., 2004) 

KH1 : Restoran ini menawarkan 
harga terbaik sesuai dengan 
kebutuhan saya 
KH2 : Harga makanan yang 
dikenakan pada restoran ini 
masuk akal bagi saya 
KH3 : Biaya yang saya 
keluarkan untuk restoran ini 
terasa sesuai dengan apa yang 
saya dapatkan  
KH4 : Secara keseluruhan, 
restoran ini menyediakan 
pilihan harga yang lebih unggul, 
dibandingkan dengan yang 
lainnya 
(Hanaysha, 2016) 

Skala 
Interval 
(1-5) 

3 Lingkungan Fisik Lingkungan fisik 
adalah aspek lain di 
mana restoran dapat 
membangun 
keunggulan 
kompetitifnya. 
Lingkungan fisik 
terdiri dari semua 
elemen berwujud 
dan tidak berwujud 
yang ada di dalam 
dan di luar restoran. 
Untuk meningkatkan 
lingkungan fisik, 
manajer restoran 
harus berinvestasi 
secara substansial 
pada desain interior; 
dekorasi, kebersihan 
lantai, dan aksesori 
lainnya, karena 
pengeluaran 
tersebut adalah 
investasi paling 
penting untuk 
menarik pelanggan 
(Azim et al., 2014)  

LH1 : Desain interior dan 
dekorasi pada restoran menarik  
LH2 : Perabotan 
(meja,kursi,dsb) pada restoran 
bersih 
LH3 : Temperatur pada restoran 
membuat saya nyaman 
LH4 : Pengaturan tempat duduk 
pada restoran membuat saya 
nyaman dan memberikan saya 
ruang yang cukup 
LH5 : Pencahayaan dan warna 
pada restoran menciptakan 
suasana yang nyaman 
(Hanaysha, 2016) 

Skala 
Interval 
(1-5) 

4 Kepuasan 
Pelanggan  

Kepuasan 
pelanggan adalah 
respons pemenuhan 
konsumen. Ini 
adalah penilaian 

KP1 : Saya merasa senang 
bahwa saya pernah 
mengunjungi restoran ini 

Skala 
Interval 
(1-5) 

Analisis Pengaruh Kualitas Makanan..., Davi Robbiansyah, Ma.-Ibs, 2018



NO VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR SKALA 

bahwa fitur produk 
atau layanan, atau 
produk atau layanan 
itu sendiri, 
memberikan tingkat 
kepuasan yang 
memuaskan terkait 
pemenuhan. 
Dengan kata lain, itu 
adalah tingkat 
kepuasan 
keseluruhan dengan 
pengalaman 
layanan / produk 
(Bassey, 2014) 

KP2 : Saya sangat menikmati 
suasana saat berada di 
restoran ini 
KP3 : Menimbang seluruh 
pengalaman saya tentang 
restoran, keputusan saya untuk 
mengunjunginya adalah 
keputusan yang tepat 
KP4 : Secara keseluruhan, saya 
puas dengan restoran ini 
(Hanaysha, 2016) 

5 Loyalitas 
Pelanggan 

Loyalitas adalah 
komitmen 
pelanggan saat ini 
sehubungan dengan 
toko tertentu, merek 
dan penyedia 
layanan, ketika ada 
alternatif lain yang 
dapat dipilih oleh 
pelanggan saat ini 
(Smith, 2002) 

LP1: Saya akan berbicara 
sesuatu yang baik tentang 
restoran ini kepada orang lain 
LP2: Saya akan 
merekomendasikan restoran ini 
kepada keluarga dan teman-
teman saya.  
LP3: Saya akan kembali ke 
restoran ini dalam waktu dekat  
LP4 : Saya tidak tertarik untuk 
datang ke restoran lain yang 
serupa 
LP5 : Saya tidak akan pindah ke 
tempat lain saat restoran 
menaikkan harga 
(Lai, 2015) dan (Zena & 
Hadisumarto, 2012) 

Skala 
Interval 
(1-5) 

 
 
 
Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Hasil dari survey kuesioner kemudian di olah dengan menggunakan metode analisis Structural Equation 
Modeling (SEM). Structural Equation Modeling (SEM) merupakan prosedur untuk memperkirakan 
serangkaian hubungan ketergantungan antara konsep atau konstruksi yang diwakili oleh variabel 
terukur dan dimasukkan ke dalam model terintegrasi (Malhotra, 2010). Kemudian, aplikasi yang akan 
Peneliti gunakan untuk melakukan pengolahan data serta analisis statistik adalah IBM SPSS AMOS 22. 
Dalam menggunakan metode SEM, langkah-langkah utama yang harus dilakukan yaitu, Spesifikasi 
Model/Spesification Model, Identifikasi/Identification, Estimasi/Estimation, dan Uji Kecocokan/Testing 
Fit. Tahap berikutnya akan dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap 30 responden dengan 
menggunakan IBM SPSS 23. Selanjutnya pengujian validitas dan reliabilitas terhadap 120 responden 
dengan menggunakan IBM SPSS AMOS 22. Apabila sudah dilakukan pengujian validitas dan 
reliabilitas, maka selanjutnya dapat dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui signifikansi dari 
hubungan sebab akibat yang ada dalam model secara keseluruhan (Hair, Black, Babin, & Anderson, 
2010). 
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4. Analisis dan Pembahasan 
 
Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan 120 responden. Seluruh responden merupakan konsumen 
yang pernah datang dan membeli di Waroeng SS, Depok. Mayoritas responden memiliki pekerjaan 
sebagai pelajar/mahasiswa, memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat, dan dalam rentang umur 
21 - 25 tahun. 
 
Tabel 4.4 Computation Degree of Freedom 
 

Number of distinct sample moment 300 

Number of distinct parameters to be estimated 52 

Degrees of freedom 248 

 
Tabel 4.4 adalah tabel yang menunjukkan Computation Degree of Freedom. Dari tabel tersebut, dapat 
diambil kesimpulan kategori model dari data yang ada. Data tersebut memiliki hasil Degree of Freedom 
(DF>0) sehingga data tersebut termasuk dalam kategori over-identified dan positif. Setelah mengetahui 
hasil analisis Degree of Freedom, Tahap selanjutnya diperlukan pengujian kembali terhadap uji validitas 
dan uji reliabilitas terhadap keseluruhan responden yang didapatkan. Lalu, setelah dilakukan uji validitas 
dan uji reliabilitas dengan menggunakan AMOS 22, selanjutnya perlu dilakukan estimasi dan penilaian 
terhadap model. 
 
Tabel 4.6 Hasil Penelitian Goodness of Fit 
 

GOF Cut  of Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

CMIN/DF 
≤ 5.0 (Good Fit) 2.756 Good Fit 

CFI ≥ 0.90 (Good Fit) 0.781 Poor Fit 

RMSEA < 0.08 (Good Fit) 0.121 Poor Fit 

 
Tabel 4.2 menunjukkan hasil pengujian terhadap GOF. Berdasarkan tabel tersebut, dijelaskan bahwa 
indeks CMIN/DF memiliki evaluasi model Good Fit karena indeks tersebut memiliki cut of value sebesar 
2.756 dari nilai tersebut, memiliki arti < 5.0 (diisyaratkan). Indeks CFI dan RMSEA memiliki evaluasi 
model Poor Fit. Kedua nilai indeks tersebut berada di bawah dan berada di atas standar yang telah 
diisyaratkan. Indeks CFI memiliki sebesar 0.781, lebih kecil dari standar yang diisyaratkan yaitu > 0.90. 
Sedangkan pada indeks RMSEA, terdapat hasil cut of value sebesar 0.121, lebih tinggi dari standar 
yang diisyaratkan < 0.08. 
 
Tabel 4.7 Output Regression 
 

Hipotesis Estimasi C.R 𝜌 Kesimpulan 

KP <─── KM 0.196 4.075 *** H1 didukung oleh data 
KP <─── KH 0.427 6.475 *** H2 didukung oleh data  
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Hipotesis Estimasi C.R 𝜌 Kesimpulan 

KP <─── LF 0.384 6.412 *** H3 didukung oleh data 
LP <─── KP 0.992 8.773 *** H4 didukung oleh data 

 
Berdasarkan hasil analisis data pada subbab sebelumnya, hasil pengujian masingmasing hipotesis 
akan dibahas sebagai berikut: 
 
Pengaruh Kualitas Makanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 
Berdasarkan hasil analisis dalam output regression, kualitas makanan memiliki pengaruh positif 
terhadap kepuasan pelanggan. Hasil yang relevan dari penelitian yang dilakukan bahwa kualitas 
makanan yang dirasakan oleh siswa Cina memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan (Moon & Song, 2012). Berdasarkan pembahasan tersebut serta mengulas pertanyaan setiap 
indikator, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada sektor industri restoran kualitas makanan merupakan 
komponen penting yang harus selalu diperhatikan oleh Waroeng SS (Depok). Untuk menjamin dari 
pada kualitas makanan, Waroeng SS (Depok) selalu menyeleksi ketat bahan baku yang akan di olah 
menjadi menu-menu yang di inginkan dari pada konsumen. Kesegaran dari bahan baku merupakan 
kunci agar makanan selalu nikmat saat disantap. Karenanya, Waroeng SS (Depok) selalu memilih 
bahan baku yang fresh. Hal tersebut dilakukan Waroeng SS (Depok) untuk menjamin kualitas dari pada 
makanan yang akan disajikan kepada konsumen. Maka dari itu kualitas makanan merupakan hal yang 
patut untuk di perhatikan didalam industri restoran terutama bagi Waroeng SS (Depok) untuk dapat 
meningkatkan kepuasan pelanggan. 
 
Pengaruh Keadilan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan 
Berdasarkan hasil analisis dalam output regression, keadilan harga memiliki pengaruh positif terhadap 
kepuasan pelanggan. Dukungan temuan mengungkapkan bahwa keadilan harga memiliki efek positif 
yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada konsumen di industri restoran cepat saji di Malaysia 
(Hanaysha, 2016). Keadilan harga merupakan persepsi dari pada pelanggan atas sebuah transaksi 
yang dilakukan serta mendapatkan hasil yang adil, dapat diterima dan masuk akal. Waroeng SS 
(Depok) berkomitmen untuk menghadirkan restoran dengan berbagai macam menu yang berkualitas 
serta tempat yang nyaman dengan menetapkan harga yang kompetitif. Dengan menciptakan harga 
yang adil konsumen dapat merasakan kepuasan akan harga yang telah ditentukan Waroeng SS 
(Depok). Maka dari itu keadilan harga merupakan hal yang patut untuk di perhatikan didalam industri 
restoran terutama bagi Waroeng SS (Depok) untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. 
 
Pengaruh Lingkungan Fisik Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Berdasarkan hasil analisis dalam output regression, lingkungan fisik memiliki pengaruh positif 
terhadap kepuasan pelanggan. Hasil menunjukkan lingkungan fisik mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada konsumen industri restoran di Pakistan (Sabir et al., 
2014). Lingkungan fisik restoran merupakan pemasaran utama untuk dapat membedakan restoran 
dengan membangun pengalaman dari pada pelanggan dengan suasana yang nyaman. Karena nya, 
Waroeng SS (Depok) selalu menciptakan keadaan yang baik dalam menjaga lingkungan yang ada di 
dalam maupun di luar restoran. Hal tersebut dilakukan Waroeng SS (Depok) untuk menciptakan 
suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi para konsumen sehingga konsumen merasa puas 
dengan pengalaman pada saat berada di Waroeng SS (Depok). Maka dari itu lingkungan fisik 
merupakan hal yang penting untuk di perhatikan didalam industri restoran terutama bagi Waroeng SS 
(Depok) untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. 

 
Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Berdasarkan hasil analisis dalam output regression, kepuasan pelanggan memiliki pengaruh 
positif terhadap loyalitas pelanggan. temuan menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memiliki efek 
positif pada loyalitas pelanggan pada konsumen Boof Chain restoran di Teheran (Haghighi et al., 2012). 
Kelangsungan serta keberlanjutan dari setiap organisasi bisnis sangat bergantung pada kepuasan 
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pelanggan dan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu mewujudkan dari pada kepuasan konsumen 
Waroeng SS (Depok) menjadi faktor agar restoran bisa tetap konsisten dalam menjalankan usahanya. 
Karena nya, Waroeng SS (Depok) selalu menciptakan kepuasan kepada konsumen nya melalui faktor-
faktor penentu dari pada kepuasan konsumen itu sendiri. Hal tersebut dilakukan Waroeng SS (Depok) 
agar para konsumen menjadi loyal, karena jika konsumen loyal akan berdampak baik kepada restoran. 
Misalnya konsumen dapat menyebarkan WOM positif, tidak beralih ke restoran lain dan sebagainya. 
Maka dari itu kepuasan pelanggan merupakan hal yang penting untuk di perhatikan didalam industri 
restoran terutama bagi Waroeng SS (Depok) untuk dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. 

 
 

5. Kesimpulan dan Saran 
 

Pada sub bab ini, peniliti akan menarik kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan pada 
penelitian yang telah dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan hubungan 
variabel kualitas makanan, keadilan harga, lingkungan fisik terhadap kepuasan pelanggan yang 
berdampak pada loyalitas pelanggan. Pada penelitian ini menunjukkan seluruh hipotesis terbukti 
berpengaruh positif dan didukung oleh data. Dalam pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan 
bahwa: 

1. Kualitas Makanan memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Pelanggan 
2. Keadilan Harga memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Pelanggan 
3. Lingkungan Fisik memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Pelanggan 
4. Kepuasan Pelanggan memiliki pengaruh positif terhadap Loyalitas Pelanggan 
 

Berikut saran yang dapat diberikan kepada Waroeng SS (Depok) antara lain sebagai berikut: 
 

a. Penyajian makanan diatas piring yang sesuai bisa dengan menambahkan garnish dengan 
bentuk yang menarik pada setiap menu yang dihidangkan seperti tomat yg dibuat menyerupai 
bunga ataupun cabai yang dipotong tipis di pinggir makanan yang akan dihidangkan. 
Selanjutnya, harus selalu tepat waktu dalam mengantarkan hidangan yang disajikan kepada 
pelanggan agar suhu makanan tetap terjaga dengan baik. Bahan makanan yang di olah harus 
selalu segar yang artinya sayuran atau lauk tidak boleh di olah dalam keadaan sudah lama 
tersimpan di dalam lemari pendingin makanan. Untuk alat perangkat penyaji makanan yang 
digunakan oleh para pelanggan harus selalu terjaga kebersihan nya, bebas dari debu dan 
kotoran yaitu dengan selalu menjaga kebersihan nya dengan mengecek setiap saat alat 
perangkat penyaji makanan pada saat akan diberikan kepada pelanggan. 

b. Tetap mempertahankan keadilan harga yang ada untuk para pelanggan nya, kemudian dapat 
melakukan sebuah riset pasar terhadap kompetitor, apa yang membuat harga penawaran 
kompetitor dapat menjadi lebih murah serta menarik dibandingkan Waroeng SS, Depok. Hal ini 
kemudian memungkinkan dalam membantu restoran untuk mengetahui alasan penawaran 
harga kompetitor yang lebih murah serta menarik dan dapat menetapkan harga yang sesuai, 
sehingga dapat menjadikan Waroeng SS, Depok mempunyai opsi harga yang lebih unggul 
dibandingkan dengan restoran yang lainnya. 

c. Pada lingkungan fisik sebaiknya Waroeng SS (Depok) harus membuat atmosfer dari pada 
restoran dengan cara menambah dekorasi yang lebih kreatif dengan warna-warna yang lebih 
menarik serta interior di dalam restoran dengan menambahkan gambar-gambar menu unggulan 
agar menjadi nilai tambah bagi konsumen yang sulit untuk memilih menu dan juga menambah 
pencahayaan di dalam restoran yang memiliki sisi yang tertutup dari sinar matahari. Selanjutnya 
agar membuat temperatur restoran bisa lebih nyaman Waroeng SS, Depok dapat menambah 
lagi kipas angin atau menambah fasilitas lain nya seperti ac di dalam restoran. 

d. Dalam menciptakan kepuasan, Waroeng SS, Depok perlu memperhatikan keadaan dari pada 
restoran. Menciptakan suasana yang nyaman serta dapat dinikmati oleh para pelanggan nya 
pada saat berada direstoran yaitu dapat dengan cara menanam pepohonan disekitaran area 
restoran dan juga membuat taman agar restoran terlihat lebih asri dan sejuk, kemudian untuk 
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meminimalisasi kebisingan suara pelanggan yang ramai dapat dengan memutarkan lagu – lagu 
khas pada restoran seperti insrtrumental lagu sesuai konsep pada restoran sehingga para 
pelanggan dapat menikmati suasana saat berada direstoran. 

e. Untuk menciptakkan ikatan yang kuat dengan para pelanggan Waroeng SS, Depok dapat 
membuat event seperti undian dengan cara setiap makan di restoran dengan minimal 
Rp.100.000-, akan mendapat kan satu voucher undian untuk mendapatkan hadiah utama 
seperti Samsung S9 dan hadiah lain nya seperti voucher gratis minuman atau makanan 
tertentu. Kemudian dapat menciptakkan inovasi baru seperti sambal yang limited yang hanya 
dibuat di hari-hari tertentu sehingga membuat penasaran para pelanggan nya. 
 

Berikut saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 
 
a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel-variabel lain selain variabel dalam 

penelitian ini seperti Kualitas Layanan. 
b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan kategori objek yang lain nya seperti hotel 

sehingga dapat memperluas bahasan didalam penelitian. 
c. Selain itu penlitian ini hanya dilakukan di Depok dan dalam kurun waktu yang singkat, terhitung 

dari bulan Juli – Agustus 2018. Peneliti merasa akan adanya hasil yang berbeda jika penelitian 
ini dilakukan dalam kurun waktu yang lebih lama, dan dengan jumlah sampel yang lebih luas. 
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