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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. 
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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 justice 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 justice, physical environment, customer 

satisfaction, customer loyalty. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 
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. Letak kota Depok berbatasan 

dengan kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Kota 

Bogor dan Kota Bekasi. Kota Depok saat ini sudah menjadi kota megapolitan 

dengan kebutuhan masyarakat yang modern sehingga menjadikan kebutuhan 

akan pembangunan mengalami peningkatan. Oleh karenanya, tidak dapat 

dipungkiri bahwa sebagian besar dari masyarakat banyak yang tertarik untuk 

menjadi seorang wirausahawan, karena dengan menjadi wirausahawan akan 

meiliki kesempatan untuk mendapat keuntungan yang besar apabila dapat 

menjalankan usaha dengan baik. Akan tetapi, tidak sedikit para wirausahawan 

yang mengalami kesulitan saat menjalankan usahanya. Terdapat beragam 

alternatif pilihan industri untuk para wirausaha, seperti kuliner, jasa, 

pendidikan, ritel, industry gaya hidup dan sebagainya. 

 

 

  

 

 

1 
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Gambar 1.1 Pertumbuhan Tahunan Subsektor Restoran 
 

Sumber: https://www.bi.go.id yang diakses pada 30 januari 2018 

 
Pada Gambar 1.1 menggambarkan bahwa pertumbuhan subsektor restoran 

cenderung meningkat. Rata-rata pertumbuhan subsektor restoran selama tahun 

2010-2014 sebesar 4.4% dengan tren yang meningkat. Meskipun demikian, 

pertumbuhan tersebut masih lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 

PDB (6,0%), subsektor perdagangan (7,9%) dan subsektor hotel (8,7%). 

Subsektor restoran merupakan salah satu dalam sektor perdagangan, hotel dan 

restaurant. Selama jangka jangka waktu tahun 2010-2014, industri pada 

subsektor restoran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) relatif stabil yaitu 

sekitar 2,3%. Industri tersebut lebih rendah dibandingkan pada sektor 

perdagangan (11,5%), namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan sektor 

hotel (0,5 %) . 

Perkembangan bisnis kuliner di Indonesia meningkat secara signifikan 

seiring dengan pola hidup masyarakat yang membuat bisnis kuliner kian 

menjanjikan. Hal ini membuktikan bahwa mengkonsumsi makanan bagi 
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masyarakat saat ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan primer, melainkan 

juga untuk memenuhi kebutuhan tersier yaitu sebuah gaya hidup. 

Berdasarkan data pada tabel 1.1 laju pertumbuhan penduduk yang ada di 

Kota Depok pada jangka waktu 2011-2015 terus mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Jumlah penduduk pada tahun 2011 adalah 1.813.612 jiwa dan 

menjadi 2.106.100 jiwa pada tahun 2015. Jumlah penduduk paling tinggi dalam 

rentan tahun 2011-2015 terjadi pada tahun 2011-2012 yaitu sebesar 84.955 

jiwa. Jika ditotal dari tahun 2011-2015 jumlah penduduk Kota Depok sebesar 

292488 jiwa. 

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Depok (Jiwa) Tahun 2011 -2015 
 

Sumber: www.depok,go.id yang diakses pada 24 januari 2018 

 
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 
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perusahaan dituntut untuk dapat mengikuti perubahan keinginan konsumen 

secara terus-menerus agar dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. 

Kepuasan pelanggan adalah kriteria utama untuk menentukan kualitas yang 

disampaikan kepada pelanggan melalui produk / layanan dan oleh servis yang 

menyertainya (G. Terry, 1997) . 

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu kunci keberhasilan agar dapat 

mempertahan kan suatu usaha. Terdapat beberapa faktor agar pelanggan dapat 

merasa puas saat berkunjung ke sebuah restoran antara lain kualitas makanan, 

lingkungan fisik dan keadilan harga. Kepuasan pelanggan telah menerima 

perhatian yang signifikan dari beberapa praktisi pemasaran dan sarjana dan 

dianggap sebagai indikator kunci dari kinerja masa lalu, sekarang, dan masa 

depan merek (Oliver, 2010). Kepuasan pelanggan adalah "indikator apakah 

pelanggan akan kembali ke restoran" (Hanaysha, 2016). Kepuasan pelanggan 

sebagai tingkat dimana suatu produk atau layanan memenuhi atau melebihi 

harapan pelanggan (Luo, 2006). Secara umum, kepuasan pelanggan terkait 

dengan dua aspek utama; penilaian pelanggan terhadap kualitas produk atau 

layanan, dan persepsinya terhadap pengalaman interaksi dengan penyedia 

layanan merek (Dapkevičius & Melnikas, 2009). Oleh karena itu membangun 

kepuasan pelanggan dianggap saat ini sebagai prioritas utama untuk kesuksesan 

dan kinerja merek. Misalnya, dalam industri makanan dan minuman, kualitas 

layanan dan kualitas produk dianggap sebagai faktor kunci dalam menentukan 

kepuasan pelanggan. 
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Kualitas makanan sebagai faktor kunci yang mempengaruhi pelanggan 

 

‟evaluasi keseluruhan terhadap restoran dan niat pembelian kembali (Namkung 

& Jang, 2007). Kualitas makanan dianggap dievaluasi berdasarkan rasa, 

kesegaran, dan bagaimana makanan disajikan kepada pelanggan. Lingkungan 

fisik merupakan faktor penting yang menarik perhatian pelanggan di industri 

restoran. Kualitas makanan restoran dan lingkungan fisiknya merupakan faktor 

signifikan dalam memprediksi nilai yang dirasakan dan kepuasan pelanggan 

(Ryu, Lee, & Gon Kim, 2012). Selain itu, persepsi harga yang adil atau 

terjangkau memiliki dampak positif pada asosiasi merek konsumen (Beristain 

& Zorrilla, 2011). 

Kualitas makanan, lingkungan fisik serta persepsi harga yang adil dapat 

memberikan hasrat khusus bagi para pelanggan sehingga dapat mewujudkan 

suatu hubungan yang saling menguntungkan dalam jangka waktu panjang 

dengan restoran. Kualitas makanan yang disajikan pada suatu restoran kepada 

konsumen harus menggunakan bahan-bahan yang segar, penyajian makanan 

yang menarik serta disajikan pada suhu yang sesuai. Kesempurnaan makanan 

yang di tawarkan tidak secara langsung dapat memuaskan konsumen Waroeng 

Spesial Sambal (Depok) sehingga perlu mengetahui secara spesifik untuk dapat 

membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Lingkungan fisik 

merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi kepuasan 

konsumen, untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. 

Karakteristik lingkungan fisik merupakan segi paling nampak dalam kaitan nya 

dengan situasi seperti dekorasi, ruangan, suara, aroma, cahaya, peletakkan atau 
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lingkungan yang penting sebagai faktor stimuli. Kenyamanan tempat yang 

dirasakan dapat mempengaruhi kepuasan konsumen Waroeng Spesial Sambal 

(Depok). Keadilan harga merupakan penilaian pembeli atas harga penjual. 

Keadilan harga bisa dikatakan proses penilaian dan reaksi konsumen atas harga 

yang dijual apakah dianggap wajar dan dapat diterima. Oleh karena itu dengan 

terciptanya sebuah keadilan harga dapat membuat konsumen pada Waroeng 

Spesial Sambal (Depok) merasa akan terpuaskan melalui perbandingan apa 

yang didapat dengan nilai yang harus dikeluarkan. Pada akhirnya untuk 

memenuhi harapan dari pada pelanggan, Waroeng Spesial Sambal mewujudkan 

harapan tersebut melalui faktor – faktor untuk menciptakan kepuasan dari pada 

pelanggan yang selanjutnya kualitas makanan, keadilan harga dan lingkungan 

fisik mempengaruhi loyalitas melalui kepuasan pelanggan. 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) 

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 
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mulai dari sambal yang tidak begitu pedas sampai dengan sambal yang sangat 

pedas. Dengan hadirnya Waroeng SS para pecinta kuliner makanan pedas bisa 

dimanjakan dengan berbagai jenis sambal yang ditawarkan. 

Waroeng SS merupakan sebuah restoran yang telah menjadi perhatian 

khusus oleh warga Depok sejak didirikan nya restoran ini pada tahun 2007. 

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). Berdasarkan informasi yang di dapat dari 

google.co.id pada hari Sabtu dan Minggu pengunjung Waroeng Spesial Sambal 

(Depok) mengalami peningkatan, bahkan pengunjung harus rela menunggu 

sampai kurang lebih 1 jam 45 menit untuk mendapatkan kesempatan makan di 

restoran tersebut. 

Waroeng SS (Depok) adalah salah satu kuliner favorit khusus nya para 

pecinta pedas yang berlokasi di Jl. Margonda Raya No. 280, Kemiri Muka, Beji, 

Kota Depok, Jawa Barat. Restoran ini menawarkan harga yang cukup murah 

sebanding dengan rasa makanan yang ada sehingga membuat restoran ini selalu 

ramai dikunjungi oleh masyarakat dari semua kalangan. Restoran ini 

menyajikan beragam menu dari segala jenis masakan yang berkualitas dengan 

menyajikan cita rasa yang khas. Penataan ruang terhadap lingkungan fisik yang 

ada serta berbagai dekorasi dengan pemilihan furnitur yang pas membuat 

masyarakat yang mengunjungi restoran ini merasakan kenyamanan sekaligus 

menikmati kuliner yang tersedia. Berdasarkan aplikasi tripadvisor Waroeng SS 
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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. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut restoran yang berhasil mendorong rasa kepuasan pelanggan sehingga 

dapat menciptakkan loyalitas pelanggan pada restoran tersebut. Maka dari itu 

peneliti mengambil judul “Analisis Pengaruh Kualitas Makanan, Keadilan 

Harga dan Lingkungan Terhadap Kepuasan Pelanggan Dalam Membentuk 

Loyalitas Pelanggan”. 

1.2 Ruang Lingkup Permasalahan 

 
Berdasarkan permasalahan diatas, maka fokus penelitian ini ditujukan dengan 

memberikan batasan, yaitu: 

1. Model untuk penelitian diadaptasi dan dimodifikasi berdasarkan instrumen 

yang digunakan dalam studi sebelumnya oleh (Hanaysha, 2016) yang 

meneliti “Testing the effects of Food quality, price fairness, and physical 
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environment on customer satisfaction in fast food restaurant industry”. 

Dalam penelitian (Hanaysha, 2016) yang dilakukan di industri restoran di 

Malaysia mengatakan adanya pengaruh positif antara kualitas makanan, 

keadilan harga, dan lingkungan fisik terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Kelangsungan hidup dan keberlanjutan dari setiap organisasi bisnis sangat 

tergantung pada kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Kepuasan 

pelanggan secara positif dan signifikan berkorelasi dengan loyalitas 

pelanggan (Faullant, Matzler, & Füller, 2008). Membangun kepuasan 

pelanggan dianggap menjadi prioritas utama untuk kesuksesan suatu bisnis 

(Hanaysha, 2016). Kepuasan dipengaruhi oleh kualitas makanan, keadilan 

harga, dan lingkungan fisik. Semakin bagus atau tingginya kualitas 

makanan maka akan mendorong kepuasan (Hyun, 2010). Kualitas makanan 

sebagai faktor kunci yang mempengaruhi pelanggan mengevaluasi 

keseluruhan terhadap restoran dan niat pembelian kembali. Kualitas 

makanan dievaluasi berdasarkan rasa, kesegaran, dan bagaimana makanan 

disajikan kepada pelanggan (Namkung & Jang, 2007) . Lingkungan fisik 

merupakan faktor penting yang menarik perhatian pelanggan di industri 

restoran. Kualitas makanan restoran dan lingkungan fisik merupakan faktor 

signifikan dalam memprediksi nilai yang dirasakan dan kepuasan pelanggan 

(Ryu et al., 2012). Selain itu, persepsi harga yang adil atau terjangkau 

memiliki dampak positif pada asosiasi merek konsumen (Beristain & 

Zorrilla, 2011). 
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3. Objek penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan yang pernah 

mengunjungi Warung Spesial Sambal (Depok). Peneliti ingin mengetahui 

apa yang membuat konsumen loyal terhadap suatu restoran tertentu melalui 

faktor-faktor dalam menentukan kepuasan yang didapatkan. 

1.3 Perumusan masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan bahwa kualitas 

makanan, keadilan harga, dan lingkungan fisik yang baik akan menciptakan 

kepuasan pelanggan serta berdampak terhadap loyalitas pelangan pada restoran 

Waroeng Spesial Sambal, Depok. Sehubungan dengan ini, maka rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas makanan mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan? 

2. Apakah keadilan harga mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan? 

3. Apakah lingkungan fisik mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan? 

4. Apakah kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh positif terhadap 

loyalitas pelanggan? 

1.4 Pembatasan masalah 

 
Pada penelitian ini berfokus pada hasil yang ingin di capai maka penelitian ini 

memberikan batasan masalah yang hanya membahas tentang variabel kualitas 

makanan, keadilan harga, lingkungan fisik, terhadap loyalitas pelanggan melalui 
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kepuasan pelanggan. Konteks pelanggan dalam penelitian ini adalah konsumen 

yang pernah berkunjung ke Warung Spesial Sambal (Depok). 

1.5 Tujuan penelitian 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel kualitas 

makanan, keadilan harga, lingkungan fisik terhadap loyalitas pelanggan melalui 

kepuasan pelanggan pada pelanggan Warung Spesial Sambal (Depok), antara lain 

dari tujuan tersebut adalah: 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kualitas makanan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh keadilan harga terhadap kepuasan 

pelanggan. 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan fisik terhadap kepuasan 

pelanggan. 

4. Menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan 

1.6 Manfaat penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

 

1.6.1 Manfaat akademis 

 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan perbandingan bagi 

penelitian yang akan datang dalam melakukan analisis persaingan usaha dan dapat 

memberikan pemahaman hubungan antara kualitas makanan, keadilan harga, dan 

lingkungan fisik terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dari 
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konsumen Warung Spesial Sambal (Depok) serta wawasan baru pada penelitian 

selanjutnya. 

1.6.2 Bagi peneliti 

 

A. Menambah pengetahuan tentang ilmu pemasaran serta meningkatkan 

kemampuan dalam penulisan karya ilmiah. 

B. Memberikan pemahaman teoritis seperti apa yang sudah dipelajari 

selama proses penelitian berlangsung agar dapat diterapkan pada 

kegiatan praktisinya. 

1.6.3 Bagi perusahaan 

 
Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam membantu 

perusahaan objek peneliti untuk meningkatkan loyalitas pelanggan melalui 

kepuasan pelanggan secara berkesinambungan, serta memberikan hal positif 

terhadap restoran yang pada akhirnya akan meningkatkan penjualan dari pada 

restoran. 

1.7 Sistematika penulisan 

 
Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan, secara sistematis susunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

 
Bab ini merupakan penjelasan singkat mengenai latar belakang masalah, ruang 

lingkup permasalahan, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

dan maanfaan dari penelitian yang akan di lakukan serta sistematika penelitian. 
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BAB II: LANDASAN TEORI 

 
Bab ini menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan kualitas makanan, 

keadilan harga, lingkungan fisik, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan serta 

hipotesis yang melandasi pengaruh-pengaruh antar variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

 
Bab ini memaparkan metode penelitian yang akan digunakan, yaitu pemilihan objek 

penelitian, data yang akan dihimpun, teknik pengumpulan data dan teknik 

pengolahan data yang akan dilakukan pada penelitian ini. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 
Bab ini menguraikan gambaran objek penelitian serta membahas deskrips hasil 

penelitian bedasarkan data yang telah dikumpulkan, serta pembahasan mengenai 

analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku. Pada bagian ini diuraikan 

mengenai hasil dari tingkatan loyalitas pelanggan pada sampel yang diteliti serta 

pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini, yatu kualitas makanan, 

keadilan harga, lingkungan fisik, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan yang 

telah di hipotesiskan dalam penelitian. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian, serta saran 

bagi penulis maupun pengembangan penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

 
Penelitian ini memfokuskan pada kualitas makanan, keadilan harga, dan 

lingkungan fisik sebagai variabel penjelas dari kepuasan pelanggan dan 

implikasinya terhadap loyalitas pelanggan pada konsumen Waroeng Spesial 

Sambal, Depok. Semua variabel ini diharapkan memiliki hubungan positif terhadap 

loyalitas pelanggan pada konsumen Waroeng Spesial Sambal Depok. 

2.1.1 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). 
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Gambar 2.1 Model Sederhana Proses Pemasaran 
 

 

 
Sumber: (Kotler & Armstrong, 2008) 

 
Selanjutnya dalam memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan terdapat 

lima konsep inti pelanggan dan pasar (Kotler & Armstrong, 2008): 

 

1. Kebutuhan, keinginan dan permintaan 

 
 

Kebutuhan manusia (needs) adalah keadaan dari perasaan kekurangan. 

Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan fisik akan makanan, pakaian, 

kehangatan dan kemanan. Keinginan (wants) merupakan kebutuhan manusia 

yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Seperti orang Amerika 

membutuhkan makanan tetapi menginginkan Big Mac, kentang goreng dan 

minuman ringan sedangkan di Indonesia membutuhkan makanan tetapi 

menginginkan nasi sebagai makanan pokoknya. Selanjutnya adalah permintaan 

(demand) yang mempunyai definisi keinginan manusia yang didukung oleh 

daya beli. Pada dasar nya keinginan dan sumber dayanya yang dimiliki manusia 

menuntut manfaat produk yang memberi tambahan pada nilai dan kepuasan 

yang paling tinggi. 
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2. Penawaran pemasaran (produk, jasa dan pengalaman) 

 
 

Penawaran pasar adalah beberapa kombinasi, produk, jasa, informasi atau 

pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan suatu kebutuhan atau 

keinginan. Kebutuhan dan keinginan konsumen terpenuhi melalui penawaran 

pasar (market offering) yang juga dapat dimanfaatkan pada suatu kombinasi 

produk, jasa, informasi atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk 

memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan. 

 

3. Nilai dan kepuasan pelanggan 

 
 

Pelanggan membentuk ekpektasi dengan nilai dan kepuasan yang diberikan 

berbagai penawaran pasar dan membeli berdasarkan ekspektasinya. Pelanggan 

yang merasakan kepuasan akan membeli lagi dan akan memberitahukan ke 

orang lain mengenai pengalaman baik yang dirasakan. Untuk pelanggan yang 

merasa tidak puas sering beralih ke pesaing dan juga menyebarkan omongan 

yang negatif dari apa yang dirasakan kepada orang lain. 

 

4. Pertukaran 

 
 

Pertukaran merupakan tindakan untuk mendapatkan objek yang diinginkan 

dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan nya. Dalam arti 

yang lebih luas, pemasar berusaha membangkitkan respons terhadap sejumlah 

penawar pasar. Pemilik restoran misalnya menginginkan pengunjung yang 
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meningkat dengan melalui memenuhi apa yang diinginkan dari para pelangan 

dengan melalui kualitas makanan, harga dan lingkungan fisik dari restoran. 

 

5. Pasar 

 
 

Pasar (market) adalah kumpulan semua pembeli aktual dan potensial dari 

suatu produk atau jasa. Para pembeli pada umumnya mempunyai kesamaan 

kebutuhan atau keinginan tertentu yang dapat dipuaskan melalui hubungan 

pertukaran. Sedangkan para penjual harus mencari pembeli, mengenali 

kebutuhan nya, merancang penawaran pasar yang baik, menetapkan harga serta 

mempromosikan agar keingianan para pembeli dapat terpenuhi dan 

mendapatkan kepuasan dari apa yang telah di hasilkan. 

 

2.1.2 Loyalitas Pelanggan 

 
 

Dalam industri restoran yang sangat kompetitif serta makanan berkualitas 

tinggi bersamaan dengan memuaskan mereka dan menjadikan mereka pelanggan 

yang loyal sangat penting untuk keberhasilan bisnis (Gilbert & Veloutsou, 2004). 

Loyalitas pelanggan adalah strategi yang menciptakan imbalan bersama untuk 

menguntungkan perusahaan dan pelanggan. Salah satu manfaatnya adalah 

perusahaan dapat meningkatkan pendapatan. Dengan pelanggan yang loyal, 

perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan mereka karena pelanggan loyal 

bersedia (Tu, Wang, & Chang, 2012) : 

a. Membeli lebih sering 

 
b. Mengeluarkan uang untuk mencoba produk atau layanan baru 
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c. Merekomendasikan produk dan layanan kepada orang lain 

 
d. Memberikan saran yang tulus kepada perusahaan 

 
Loyalitas pelanggan merupakan faktor penting dalam strategi pelanggan 

setiap organisasi. Meningkatkan loyalitas pelanggan telah menjadi topik hangat di 

kalangan manajer, konsultan, dan akademisi. Pentingnya masalah ini adalah karena 

fakta bahwa itu mengarah pada pembelian barang dan jasa oleh pelanggan. 

Organisasi dan institusi yang berhasil dalam mendapatkan loyalitas pelanggan 

memiliki keunggulan kompetitif yang besar (Haghighi, Dorosti, Rahnama, & 

Hoseinpour, 2012). Loyalitas pelanggan mengarah ke tingkat retensi pelanggan 

yang lebih tinggi dan kesuksesan bisnis yang berkesinambungan bahkan dalam 

situasi di mana kegagalan untuk memuaskan pelanggan biasanya akan 

menyebabkan penghentian bisnis lebih awal. 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) 

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). Bukti paling unggul dari loyalitas pelanggan 

adalah jumlah proporsi dalam persentase pelanggan saat ini yang memiliki banyak 

antusiasme untuk merekomendasikan suatu barang atau jasa tertentu kepada teman- 

teman mereka (Osman & Sentosa, 2013). Ada bukti substansial bahwa hubungan 

yang kuat menghasilkan retensi pelanggan yang lebih besar, rujukan positif, 

peningkatan kecenderungan untuk membeli kembali, dan yang paling signifikan, 
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loyalitas pelanggan (Bowden-everson, Dagger, & Elliott, n.d.). Selain memberikan 

pengalaman yang memuaskan, loyalitas pelanggan kemungkinan akan diperoleh 

melalui penentu relasional tradisional seperti kepercayaan, komitmen, dan 

keterlibatan dalam hubungan layanan, serta determinan relasional yang lebih baru. 

Indikator dalam variabel Loyalitas pelanggan menurut (Lai, 2015) dan 

(Zena & Hadisumarto, 2012) adalah sebagai berikut : 

1. Saya akan berbicara sesuatu yang baik tentang restoran ini kepada orang 

lain 

2. Saya akan merekomendasikan restoran ini kepada keluarga dan teman- 

teman saya 

3. Saya akan kembali ke restoran ini dalam waktu dekat 

 

4. Saya tidak tertarik untuk datang ke restoran lain yang serupa 

 

5. Saya tidak akan pindah ke tempat lain saat restoran menaikkan harga 

 

2.1.3 Kepuasan Pelanggan 

 
Kepuasan pelanggan adalah kombinasi dari perasaan pelanggan tentang 

layanan dalam dimensi yang berbeda. Banyak penelitian telah merancang dan 

mengevaluasi skala untuk mengukur kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan 

didefinisikan sebagai "evaluasi perbedaan yang dirasakan antara harapan 

sebelumnya dan kinerja aktual dari produk" (Tse & Wilton, 1988). Kepuasan 

pelanggan adalah bagaimana pelanggan mengevaluasi kinerja yang sedang 

berlangsung (Gustafsson, Johnson, & Roos, 2005). Kepuasan pelanggan adalah 
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reaksi pelanggan terhadap kondisi kepuasan, dan penilaian pelanggan terhadap 

tingkat kepuasan (Kim, Park, & Jeong, 2004). 

Kepuasan pelanggan sangat penting dalam dunia bisnis saat ini sesuai 

kemampuan penyedia layanan untuk menciptakan tingkat kepuasan yang tinggi 

sangat penting untuk diferensiasi produk dan mengembangkan hubungan yang kuat 

dengan pelanggan. Kepuasan pelanggan menjadi bagian terpenting dalam bidang 

bisnis karena ketika pelanggan anda puas maka akan memberikan bisnis yang 

menguntungkan bagi industri (Kuo, Yen, Wu, & Deng, 2009) . Pada dasarnya, 

kepuasan pelanggan adalah istilah yang berarti bahwa bagaimana pelanggan 

memprediksi tentang produk yang digunakan, selanjutnya setelah penggunaan 

produk tertentu dan bagaimana reaksi mereka mengevaluasi produk dengan cara 

tunggal dan membandingkan dengan produk lain nya. 

Permintaan pelanggan yang tepat menunjukkan bahwa organisasi restoran 

harus berusaha untuk tidak hanya memberikan produk dan layanan berkualitas, 

tetapi juga kepuasan makan tingkat tinggi yang akan mengarah pada peningkatan 

pelanggan dan pangsa pasar yang lebih besar. Dalam era yang kompetitif ini, 

memperkuat kepuasan pelanggan dipandang sebagai isu strategis utama bagi 

restoran. Kepuasan pelanggan telah menjadi aspek yang paling signifikan dalam 

bidang bisnis, karena pelanggan yang puas memiliki dampak yang signifikan 

terhadap keuntungan bisnis (Sabir, Ghafoor, Hafeez, Akhtar, & Rehman, 2014). 

Memenuhi harapan pelanggan dapat memperkuat keunggulan kompetitif restoran 

dan memungkinkannya bersaing dengan kompetitornya (Gregory, Smith, & Lenk, 

1998) . Kepuasan pelanggan merupakan indikator utama dari kinerja perusahaan 
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dan komitmen jangka panjang. Artinya, pelanggan yang merasa puas tentang 

produk dan brand cenderung membeli produk yang sama dari merek tersebut secara 

sering dan merekomendasikannya kepada orang lain (Seungsuk, 2004). 

Indikator dalam variabel kepuasan pelanggan menurut (Hanaysha, 2016) 

adalah sebagai berikut : 

1. Saya merasa senang bahwa saya pernah mengunjungi restoran ini 

 

2. Saya sangat menikmati suasana saat berada di restoran ini 

 

3. Menimbang seluruh pengalaman saya tentang restoran, keputusan saya 

untuk mengunjunginya adalah keputusan yang tepat 

4. Secara keseluruhan, saya puas dengan restoran ini 

 

2.1.4 Kualitas Makanan 

 
Sejumlah studi restoran telah menyelidiki pengaruh kualitas layanan dari 

pada berfokus pada kualitas makanan. Kualitas layanan dianggap sebagai faktor 

penting dalam bidang perhotelan dan dikembangkan serta diterapkan dalam banyak 

cara untuk mengantisipasi perilaku pelanggan. Dalam model SERVQUAL untuk 

mengukur kualitas berdasarkan kesenjangan antara harapan dan kinerja yang terdiri 

dari lima faktor antara lain: keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti 

fisik (Ryu & Han, 2010). Tetapi, kualitas layanan tidak cukup untuk menentukan 

kualitas restoran karena secara keseluruhan tidak mengandung faktor yang terkait 

dengan makanan yang merupakan inti dari sebuah restoran. Kualitas makanan telah 

diakui sebagai komponen penting dalam berjalan nya sebuah restoran dan oleh 
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karena itu, kualitas makanan memiliki pengaruh utama pada kepuasan pelanggan 

dan niat membeli di masa depan (Namkung & Jang, 2007) 

Kualitas makanan adalah kondisi yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan dan harapan pelanggan (Peri, 2006). Kualitas makanan adalah salah satu 

penentu signifikan penilaian pelanggan dari restoran (Susskind & Chan, 2000). 

Tiga faktor utama yang menjelaskan kepuasan pelanggan adalah kualitas makanan, 

layanan, dan atmosfer, berdasarkan analisis konten dari komentar pelanggan pada 

panduan restoran online (Pantelidis, 2010). Pengunjung mempertimbangkan 

terhadap kualitas makanan merupakan yang paling penting, selanjutnya diikuti 

(dalam urutan peringkat) berdasarkan harga, ucapan, dan layanan (Gupta, 

McLaughlin, & Gomez, 2007). Kualitas makanan adalah atribut yang paling 

penting bagi pelanggan di sektor makan cepat saji, diikuti oleh kualitas lingkungan 

fisik dan layanan (Ryu & Han, 2010). Makanan mempunyai peran penting dalam 

bisnis restoran dengan menyampaikan atribut internal dan eksternal dari restoran 

dan, akhirnya, menciptakan kepuasan pelanggan restoran yang telah dikunjungi, 

kemudian dapat mempengaruhi seluruh proses manajemen yang ada direstoran. 

Indikator dalam variabel kualitas makanan menurut (Hanaysha, 2016) 

adalah sebagai berikut : 

1. Restoran menawarkan menu yang bervariasi 

 

2. Makanan di restoran ini enak 

 

3. Visualisasi atas makanan yang diberikan menarik 

 

4. Makanan yang disajikan memiliki suhu yang sesuai 
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5. Makanan yang disajikan selalu segar (fresh) 

 

6. Alat perangkat penyaji makanan yang disajikan rapih dan bersih 

 

2.1.5 Keadilan Harga 

 
Keadilan harga mengarah pada kepuasan dari pelanggan karena harga 

adalah elemen yang secara lansung akan dirasakan oleh pelanggan pada saat akan 

membayar produk tertentu. Keadilan harga mempengaruhi kepuasan pelanggan 

dengan cara yang positif tetapi keadilan harga yang dirasakan dapat dipengaruhi 

secara negatif oleh kerentanan pelanggan (Herrmann, Xia, Monroe, & Huber, 

2007). 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). Khususnya, pelanggan 

cenderung bergantung pada berbagai sumber referensi untuk membuat penilaian 

yang lebih baik seperti harga pokok penjualan, harga sebelumnya, dan harga 

saingan ketika mengevaluasi keadilan harga untuk membentuk perbandingan 

(Bolton, Warlop, & Alba, 2003) . 

Harga adalah jumlah uang yang dikenakan untuk suatu produk atau jasa, 

atau jumlah dari nilai-nilai yang ditukarkan oleh pelanggan untuk keuntungan 

memiliki atau menggunakan produk atau jasa. Selanjutnya, harga yang ditentukan 

sebagai jumlah uang atau barang yang diperlukan untuk memperoleh beberapa 

kombinasi barang lain dan layanan perusahaannya. Keadilan harga mengacu pada 

penilaian konsumen tentang apakah harga penjual wajar, dapat diterima atau dapat 

dibenarkan (Xia et al., 2004). Keadilan harga merupakan masalah yang sangat 

penting yang mengarah pada kepuasan. Pemberian harga yang adil membantu untuk 
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mengembangkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Penelitian telah menunjukkan 

bahwa keputusan pelanggan untuk menerima harga tertentu memiliki pengaruh 

langsung pada tingkat kepuasan dan kesetiaan dengan secara tidak langsung 

(Martín‐Consuegra, Molina, & Esteban, 2007). Kepuasan pelanggan secara 

langsung dipengaruhi oleh persepsi harga, sementara secara tidak langsung melalui 

persepsi keadilan harga (Herrmann et al., 2007). Keadilan harga itu sendiri dan 

bagaimana cara tersebut ditetapkan dan ditawarkan memiliki dampak besar pada 

kepuasan pelanggan. 

Indikator dalam variabel keadilan harga menurut (Hanaysha, 2016) adalah 

sebagai berikut : 

1. Restoran ini menawarkan harga terbaik sesuai dengan kebutuhan saya 

 

2. Harga makanan yang dikenakan pada restoran ini masuk akal bagi saya 

 

3. Biaya yang saya keluarkan untuk restoran ini terasa sesuai dengan apa yang 

saya dapatkan 

4. Secara keseluruhan, restoran ini menyediakan pilihan harga yang lebih 

unggul, dibandingkan dengan yang lainnya 

2.1.6 Lingkungan Fisik 

 
Pengaruh lingkungan fisik terhadap kepuasan pelanggan yang terdapat pada 

restoran merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Meskipun makanan dan 

layanan harus memiliki kualitas yang dapat baik serta dapat diterima oleh 

pelanggan, lingkungan fisik yang menyenangkan (misalnya, pencahayaan, 

dekorasi, tata letak, dan penampilan karyawan) dapat menentukan sebagian besar 
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tingkat kepuasan keseluruhan dan perilaku selanjutnya dalam industri restoran (Ryu 

& Han, 2010). Karena layanan pada dasarnya terutama tidak berwujud dan sering 

kali mengharuskan pelanggan untuk hadir selama proses, lingkungan fisik dapat 

memiliki dampak signifikan pada persepsi kualitas keseluruhan dari pertemuan 

layanan, yang pada gilirannya mempengaruhi kepuasan pelanggan di industri 

restoran (Ryu & Jang, 2007). 

Pentingnya lingkungan fisik dalam menciptakan emosi dan mempengaruhi 

kepuasan pelanggan terutama berkaitan dengan industri restoran karena 

pengunjung biasanya mengalami banyak hal dalam lingkungan fisik restoran (Wall 

& Berry, 2007) . Ketika makanan dan jasa memiliki kualitas yang dapat diterima, 

lingkungan fisik yang menyenangkan dapat menentukan kepuasan keseluruhan 

mereka untuk sebagian besar yang dirasakan oleh pelanggan (Ryu & Han, 2010). 

Lingkungan fisik merupakan 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 wujud tersebut 

adalah investasi terpenting untuk menarik para pelanggan (Azim et al., 2014). 

Pelanggan akan sering membuat keputusan yang tidak dapat ditebak 

berdasarkan lingkungan fisik yang dimiliki oleh suatu restoran. Lingkungan di 

sekitar individu berdampak pada satu dari dua perilaku: pendekatan atau 

penghindaran. Perilaku pendekatan adalah keinginan untuk tinggal, menjelajah, dan 

kemauan untuk kembali ke restoran untuk kembali melakukan pembelian di masa 
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depan. Sebaliknya, perilaku penghindaran pelanggan termasuk tidak ingin 

menghabiskan waktu dalam suatu restoran dan tidak ingin mengunjungi nya 

kembali di masa depan (Liu & Jang, 2009). Lingkungan fisik kemungkinan akan 

menjadi pengaruh signifikan pada bagaimana posisi konsumen dalam 

mengkategorikan suatu restoran. Lingkungan fisik restoran juga akan 

mempengaruhi perasaan dan emosi individu dari para pelanggan yang berada pada 

restoran. 

Indikator dalam variabel lingkungan fisik menurut (Hanaysha, 2016) adalah 

sebagai berikut : 

1. Desain interior dan dekorasi pada restoran menarik 

 

2. Perabotan (meja,kursi,dsb) pada restoran bersih 

 

3. Temperatur pada restoran membuat saya nyaman 

 

4. Pengaturan tempat duduk pada restoran membuat saya nyaman dan 

memberikan saya ruang yang cukup 

5. Pencahayaan dan warna pada restoran menciptakan suasana yang nyaman 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 
NO Nama Penelitian Objek Penelitian Hasil Penelitian 

1 (Tu et al., 2012) Starbucks Coffee Hasil Menunjukkan Bahwa 

 Corporate Brand In Taiwan  Kepuasan Pelanggan Adalah 

 Image And Customer   Jalur Langsung Dan 

 Satisfaction On   Merupakan Faktor Yang 

 Loyalty: An   Secara Signifikan 

 Empirical Study Of    
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NO Nama Penelitian Objek Penelitian Hasil Penelitian 

 Starbucks Coffee In 

Taiwan 

 Mempengaruhi Loyalitas 

Pelanggan 

2 (Moon & Song, 2012) Restaurant Hasil Penelitian 

 “Study On The Industry Korea Menunjukkan Bahwa 

 Chinese Students  Kualitas Makanan Yang 

 Korean Restaurant  Dirasakan Oleh Siswa Cina 

 Food Quality And  Memiliki Dampak Yang 

 Customer  Signifikan Terhadap 

 Satisfaction, Revisit  Kepuasan Pelanggan 

 Intention   

 - Focused On The   

 Korea Food   

 Awareness   

 Difference”   

3 (Hanaysha, 2016) Fast Food Temuan Mengungkapkan 

 “Testing The Effects Restaurant Bahwa Keadilan Harga 

 Of Food Quality, Malaysia Memiliki Efek Positif Yang 

 Price Fairness, And  Signifikan Terhadap 

 Physical  Kepuasan Pelanggan 

 Environment On   

 Customer   

 Satisfaction In Fast   

 Food Restaurant   

 Industry”   

4 (Ryu & Han, 2010) Restaurant Temuan Mengungkapkan 

 “Influence Of The Industry Korea Bahwa Persepsi Kualitas 

 Quality Of Food,  Lingkungan Fisik Secara 

 Service, And Physical  Signifikan Mempengaruhi 

 Environment On  Kepuasan Pelanggan Dalam 
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NO Nama Penelitian Objek Penelitian Hasil Penelitian 

 Customer  Pengaturan Layanan 

Satisfaction And Restoran 

Behavioral Intention  

In Quick-Casual  

Restaurants:  

Moderating Role Of  

Perceived Price  

Moderating Role Of  

Perceived Price”  

5 (Susanti, 2014) Traditional Hasil Penelitian 

 Business Restaurants In Menunjukkan Bahwa 

 The Antecedence Of East Java Kepuasan Pelanggan 

 Customer Loyalty In  Memiliki Pengaruh Yang 

 Traditional  Signifikan Terhadap 

 Restaurants In East  Loyalitas Pelanggan 

 Java, Indonesia   

6 (Rothenberger, 2015) Passengers Of A Model Mendukung Hipotesis 

 Fairness Through Major European Bahwa Persepsi Keadilan 

 Transparency — The Train Company Harga Secara Positif 

 Influence Of Price  Mempengaruhi Penilaian 

 Transparency On  Kepuasan 

 Price Fairness   

 Perceptions   

7 (Sabir et al., 2014) Restaurants Harga, Kualitas Dalam 

 Factors Affecting Industry In Pelayanan Dan Lingkungan 

 Customers Pakistan Restoran, Dan Melalui 

 Satisfaction In  Analisis Yang Berbeda 

 Restaurants Industry  Disimpulkan Bahwa Ada 

 In Pakistan  Hubungan Positif Dan 

 Raja  Signifikan Antara Variabel- 
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NO Nama Penelitian Objek Penelitian Hasil Penelitian 

   Variabel Dan Kepuasan 

Pelanggan 

8 (Canny, 2013) Casual Dining Temuan Dalam Penelitian Ini 

 The Role Of Food Restaurant In Mengungkapkan Bahwa 

 Quality, Service Jakarta Aspek-Aspek Penting Dari 

 Quality, And Physical  Pengalaman Bersantap 

 Environment On  Seperti Kualitas Makanan, 

 Customer  Kualitas Layanan Dan 

 Satisfaction And  Lingkungan Fisik 

 Future Behavioral  Merupakan Prediktor 

 Intentions In Casual  Signifikan Dari Kepuasan 

 Dining Restaurant  Pelanggan. 

9 (Bassey, 2014) Hotel Customers Temuan Membuktikan 

 The Effect Of Users Of Online Bahwa Keadilan Harga 

 Perceived Price Reservation Memengaruhi Kepuasan 

 Fairness On System Of The Pelanggan Sejalan Dengan 

 Customer Hotel For Itu, Mengungkapkan Bahwa 

 Satisfaction And Booking Keadilan Harga 

 Loyalty Accommodation. Berhubungan Secara Positif 

   Dengan Kepuasan Dan 

   Loyalitas Pelanggan. 

10 (Al-Tit, 2015) Specific Type Of Temuan Menunjukkan 

 The Effect Of Service Restaurants In Bahwa Kualitas Layanan 

 And Food Quality On Jordan Dan Kualitas Makanan 

 Customer  Memiliki Pengaruh Positif 

 Satisfaction And  Terhadap Kepuasan 

 Hence Customer  Pelanggan. 

 Retention   

11 (Githiri, 2016) Kenyan Rated 

Restaurants 

Temuan Ini Menyiratkan 

Bahwa Ketika Pelanggan 

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



Indonesia Banking School 

30 
 

 

 

 

 

 

 
 

NO Nama Penelitian Objek Penelitian Hasil Penelitian 

 Influence Of Physical  Merasa Puas Dengan 

Environment On Lingkungan Fisik, 

Customer Mereka Lebih Cenderung 

Satisfaction And Memiliki Niat Kembali Yang 

Return Intention In Lebih Tinggi. 

Kenyan Rated  

Restaurants  

12 (Shariff et al., 2015) Malaysian Temuan Penelitian Ini 

 The Influence Of Chinese Food Menunjukkan Bahwa 

 Service Quality And  Kualitas Layanan Dan 

 Food Quality  Kualitas Makanan Memiliki 

 Towards Customer  Hubungan Yang Signifikan 

 Fulfillment And  Terhadap Kepuasan 

 Revisit Intention  Pelanggan 

13 (Han & Ryu, 2009) Restaurant Temuan Menunjukkan 

 The Roles Of The Industry Bahwa Meningkatkan 

 Physical  Tingkat Kepuasan 

 Environment, Price  Berkontribusi Untuk 

 Perception, And  Membangun Loyalitas 

 Customer  Pelanggan 

 Satisfaction In   

 Determining   

 Customer Loyalty In   

 The Restaurant   

 Industry   

14 (Faullant et al., 2008) Alpine Ski Resorts Hasilnya Menunjukkan 

 The Impact Of  Bahwa Resor Ski Dengan 

 Satisfaction And  Peringkat Kepuasan 

 Image On Loyalty:  Tertinggi Memiliki Skor 

   Loyalitas Tertinggi. 
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NO Nama Penelitian Objek Penelitian Hasil Penelitian 

 The Case Of Alpine 

Ski Resorts 

  

15 (Haghighi et al., 

2012) 

Evaluation  Of 

Factors Affecting 

Customer Loyalty In 

The Restaurant 

Industry 

Boof Chain 

Restaurant 

Temuan Ini Kompatibel 

Dengan Banyak Penelitian 

Sebelumnya Menunjukkan 

Bahwa Kepuasan Memiliki 

Efek Positif Pada Loyalitas 

 

 

(Sumber: Data di olah oleh peneliti) 

 
2.3 Rerangka Pemikiran 

 

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian (Hanaysha, 2016). 

Analisis faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan melalui kepuasan 

pelanggan dengan kualitas makanan, keadilan harga dan lingkungan fisik terhadap 

konsumen Waroeng Spesial Sambal (Depok). Alasan peneliti menggunakan model 

penelitian modifikasi adalah karena adanya keterbatasan pada penelitian 

sebelumnya mengenai variabel pemasaran yang lain nya. 

2.3.1 Pengaruh Kualitas Makanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 

 
Kualitas makanan merupakan kondisi penting untuk memenuhi berbagai 

harapan dan kebutuhan pelanggan (Peri, 2006). Selanjutnya, kualitas makanan 

merupakan kontributor utama untuk mewujudkan kepuasan pelanggan dan niat 

perilaku (Gagić, Tešanović, & Jovičić, 2013). Selain kualitas layanan, kualitas 

makanan juga merupakan faktor kepuasan pelanggan (Saad Andaleeb & Conway, 

2006). Kualitas makanan adalah salah satu penentu signifikan evaluasi pelanggan 
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terhadap sebuah restoran (Susskind & Chan, 2000). 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). Pada penelitian ini akan diuji apakah variabel kualitas makanan berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pelanggan pada konsumen Waroeng Spesial Sambal, 

Depok. Maka hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini yaitu : 

H1: Kualitas makanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. 

 
2.3.2 Pengaruh Keadilan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan 

 
Keadilan harga adalah persepsi pelanggan atas transaksi penjualan dan hasil 

yang adil, dapat diterima, dan masuk akal (Bolton et al., 2003). Pentingnya keadilan 

harga yang dirasakan karena mempengaruhi kepuasan pelanggan, kesetiaan dan 

profitabilitas jangka panjang perusahaan (Xia et al., 2004). Persepsi pelanggan 

tentang harga yang tidak adil mengarah pada hasil negatif, seperti: tingkat 

ketidakpuasan yang lebih tinggi, rendahnya tingkat perilaku pembelian kembali, 
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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). Pada penelitian 

ini akan diuji apakah variabel keadilan harga berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan pada konsumen Waroeng Spesial Sambal, Depok. Maka hipotesis yang 

akan diuji pada penelitian ini yaitu : 

H2 : Keadilan harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. 

 
2.3.3 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 (Canny, 2013). Meskipun makanan dan 

layanan harus memiliki kualitas yang baik serta dapat diterima oleh pelanggan, 

lingkungan fisik yang menyenangkan (misalnya, pencahayaan, dekorasi dan tata 

letak) dapat menentukan sebagian besar tingkat kepuasan dan perilaku selanjutnya 

dalam industry restoran (Ryu & Han, 2010). Lingkungan fisik merupakan aspek 

lain dimana restoran dapat membangun keunggulan kompetitifnya. 

Hasil menunjukkan lingkungan fisik mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan pada konsumen industri restoran di Pakistan (Sabir et 
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al., 2014). Temuan lain mengungkapkan lingkungan fisik merupakan pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada pelanggan dari dua restoran 

kasual di Jakarta Selatan (Canny, 2013). Pada penelitian ini akan diuji apakah 

variabel lingkungan fisik berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan pada 

konsumen Waroeng Spesial Sambal, Depok. Maka hipotesis yang akan diuji pada 

penelitian ini yaitu : 

H3 : Lingkungan fisik berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan 

 
2.3.4 Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

 
Kelangsungan hidup dan keberlanjutan dari setiap organisasi bisnis sangat 

tergantung pada kepuasan pelanggan dan 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). Ketika konsumen yang tidak puas memiliki kemampuan (atau 

motivasi) untuk bertindak, mengeluh kepada penyedia, untuk beralih ke penyedia 

lain, dan untuk menyebarkan WOM negatif, pelanggan yang puas cenderung tetap 

loyal kepada penyedia (Han & Ryu, 2009). 

Hasil menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan adalah jalur langsung dan 

merupakan faktor yang secara sigifikan mempengaruhi loyalitas pelanggan pada 

konsumen Starbucks Coffe di Taiwan (Tu et al., 2012). Selanjutnya, temuan 

menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memiliki efek positif pada loyalitas 
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pelanggan pada konsumen Boof Chain restoran di Teheran (Haghighi et al., 2012). 

Pada penelitian ini akan diuji apakah variabel kepuasan pelanggan berpengaruh 

positif terhadap loyalitas pelanggan pada konsumen Waroeng Spesial Sambal, 

Depok. Maka hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini yaitu : 

H4 : Kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap Loyalitas Pelanggan 
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2.4 Model Penelitian 

 
Model dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari Hanaysha, (2016) dan 

Rashid et al., (2015). Berdasarkan rerangka konseptual yang telah dirumuskan 

mengenai faktor-faktor pengaruh kualitas makanan, keadilan harga, lingkungan 

fisik terhadap kepuasan pelanggan dan berdampak loyalitas pelanggan pada 

konsumen Waroeng Spesial Sambal, Depok. Hal tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 
Gambar 2.2 Model Penelitian 

 

 

 
Sumber: Jalal Hanaysha, (2016) dan Rashid et al., (2015) 

 
Berdasarkan model penelitian pada gambar 2.2 variabel yang dipilih adalah 

kualitas makanan, keadilan harga, lingkungan fisik yang dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan dan implikasinya terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian ini 

merupakan modifikasi yang diambil dari Jalal Hanaysha, (2016) dengan judul 
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“Testing The Effects of Food Quality, Price Fairness, and Physical Environment 

on Customer Satisfaction in Fast Food Restaurant Industry” dan jurnal Rashid et 

al., (2015) dengan judul “The Impact of Service Quality and Customer Satisfaction 

on Customer’s Loyalty: Evidence From Fast Food Restaurant of Malaysia”. Pada 

jurnal Rashid et al., (2015) peneliti hanya memilih satu variabel saja yaitu loyalitas 

pelanggan, karena adanya keterbatasan penelitian sebelumnya yang menyarankan 

pada penelitian selanjutnya untuk meneliti kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan pada industri restoran. 

Keterangan : 

 
H1: Kualitas makanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. 

H2 : Keadilan harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. 

H3 : Lingkungan fisik berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. 

H4 : Kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan 
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BAB III 

 
Metodologi Penelitian 

 

3.1 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. 

3.2 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, 
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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). 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). Dalam penelitian inni dibahas mengenai 

penelitian yang menghubungkan pengaruh kualitas makanan, keadilan 

harga,lingkungan fisik terhadap kepuasan pelanggan dalam membentuk loyalitas 

pelanggan. 

3.3 Metode Penghimpunan Data 

 

Sumber data yang di pakai dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 

 

1. Data Primer 

 
Data primer merupakan penelitian yang diperoleh dengan survey lapangan 

yang menggunakan metode kuesioner dalam pengumpulan data, baik secara 

online melalui media online atau secara langsung kepada orang (Malhotra, 
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2010). Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang di peroleh 

langsung dari responden dengan metode survey. Survey di lakukan melalui 

penyebaran kuesioner secara langsung dengan menggunakan google form 

kepada konsumen yang sudah pernah berkunjung Waroeng Spesial Sambal 

(Depok). 

Data primer yang di hasilkan langsung oleh peneliti dengan tujuan untuk 

menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2010). Data primer di dapat 

melalui kuesioner yang di sebar secara langsung kepada responden maupun di 

sebarkan secara online melalui google form. Adapun kuesioner yang di 

sebarkan terbagi dalam enam bagian, yaitu: 

1. Profil responden 

 

2. Pertanyaan mengenai kualitas makanan(6 indikator) 

 

3. Pertanyaan mengenai keadilan harga (4 indikator) 

 

4. Pertanyaan mengenai lingkungan fisik (5 indikator) 

 

5. Pertanyaan mengenai kepuasan pelanggan (4 indikator) 

 

6. Pertanyaan mengenai loyalitas pelanggan (5 indikator) 

 

2. Data Sekunder 

 
Data sekunder merupakan data yang di kumpulkan oleh pihak lain dari 

berbagai sumber seperti buku, media internet, jurnal penelitian yang 

berhubungan dengan topik penelitian ini (Malhotra, 2010). Peneliti mendapat 

data sekunder melalui metode Literature Review yang berasal dari buku, jurnal, 

website, dan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian. 
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3.4 Populasi dan Sampel 

 

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen-elemen yang memiliki 

serangkaian karakteristik yang serupa (Malhotra, 2010). Populasi dalam penelitian 

ini adalah laki-laki dan perempuan yang sudah pernah berkunjung dan membeli 

makanan dan minuman di restoran Waroeng Spesial Sambal (Depok). 

Sampel adalah subkelompok elemen populasi yang dipilih untuk partisipasi 

dalam penelitian (Malhotra, 2010). Sampel pada penelitian ini maksimal/paling 

banyak adalah 120 responden yang berada di wilayah Indonesia. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengambilan sampling 

yaitu non-probability dengan menggunakan teknik pengambilan sampel 

convenience sampling, dimana sampel dipilih secara nyaman (convenience 

sampling) dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehendak perisetnnya 

(Jogiyanto Hartono, 2013). 

Pedoman ukuran sampel tergantung pada (jumlah indikator × 5 sampai 10) 

(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) . Peneliti menggunakan perkalian 5 di 

karenakan mengantisipasi adanya jawaban reponden yang lebih bias. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Jumlah sampel = indikator × (skala 5-10) 

Jumlah sampel = 24 × 5 = 120 

Sampel yang akan di teliti adalah konsumen yang sudah pernah berkunjung ke 

restoran Waroeng Spesial Sambal (Depok). Skala yang di pakai dalam 

measurement pada penelitian ini terdiri dari lima poin skala. Skala ini di pakai 
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karena dapat di gunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi sekelompok 

orang tentang suatu fenomena sosial (Hair et al., 2010). Penelitian ini akan 

menggunakan model SEM (Structural Equation Modeling), dimana sampel di 

bawah 300 yaitu jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 120 responden. 

3.5 Operasional Variabel 

 

Penelitian terdiri dari dua variabel, yaitu variabel endogen dan eksogen. 

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

pada konsumen Waroeng Spesial Sambal (Depok) dengan survey kuisioner. 

Kuisioner tersebut di ukur dengan skala interval 1-5 sesuai dengan tingkat 

kesetujuan, sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 
 
 

NO VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR SKALA 

1 Kualitas Kualitas KM1 : Restoran Skala 

 Makanan makanan adalah menawarkan menu yang Interval 

  kondisi yang bervariasi (1-5) 

  diperlukan untuk KM2 : Makanan di  

  memenuhi restoran ini enak  

  kebutuhan dan KM3 : Visualisasi atas  

  harapan makanan yang diberikan  

  pelanggan (Peri, menarik  

  2006) KM4 : Makanan yang  

   disajikan memiliki suhu  

   yang sesuai  

   KM5 : Makanan yang  

   disajikan selalu segar  

   (fresh)  
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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. 

LH1 : Desain interior dan 

dekorasi pada restoran 

menarik 

LH2 : Perabotan 

(meja,kursi,dsb) pada 

restoran bersih 

Skala 

Interval 

(1-5) 
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NO VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR SKALA 

  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) 

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) 

 

4 Kepuasan 

Pelanggan 

Kepuasan 

pelanggan adalah 

respons 

KP1 : Saya merasa 

senang bahwa saya 

Skala 

Interval 

(1-5) 
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NO VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR SKALA 

  pemenuhan pernah mengunjungi  

konsumen. Ini restoran ini 

adalah penilaian KP2 : Saya sangat 

bahwa fitur menikmati suasana saat 

produk atau berada di restoran ini 

layanan, atau KP3 : Menimbang 

produk atau seluruh pengalaman saya 

layanan itu tentang restoran, 

sendiri, keputusan saya untuk 

memberikan mengunjunginya adalah 

tingkat kepuasan keputusan yang tepat 

yang memuaskan KP4 : Secara 

terkait keseluruhan, saya puas 

pemenuhan. dengan restoran ini 

Dengan kata lain, (Hanaysha, 2016) 

itu adalah tingkat  

kepuasan  

keseluruhan  

dengan  

pengalaman  

layanan / produk  

(Bassey, 2014)  

5 Loyalitas Loyalitas adalah LP1: Saya akan berbicara Skala 

 Pelanggan komitmen sesuatu yang baik tentang Interval 

  pelanggan saat restoran ini kepada orang (1-5) 

  ini sehubungan lain  

  dengan toko LP2: Saya akan  

  tertentu, merek merekomendasikan  

  dan penyedia restoran ini kepada  

  layanan, ketika   
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NO VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR SKALA 

  ada alternatif lain keluarga dan teman-  

yang dapat teman saya. 

dipilih oleh LP3: Saya akan kembali 

pelanggan saat ke restoran ini dalam 

ini (Smith, 2002) 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) 

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2018 

 
3.6 Metode Analisis Data 

 
Metode analisis yang di gunakan pada penelinitain ini adalah metode 

analisis SEM (Structural Equation Models). Peneliti memilih metode SEM 

karena menampilkan konsep yang dapat menjelaskan model secara 

keseluruhan. SEM membutuhkan perangkat lunak komputer (Computer 

Software) dimana dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan aplikasi 

Amos versi 21. Terdapat dua bagian utama dalam model SEM, yaitu 

Measurement Model dan Structural Model. Measurement Model di tujukan 

untuk mengkonfirmasi sebuah faktor berdasarkan indikator-indikator 

empirisnya. Sedangkan Structural Model, yaitu untuk menggambarkan 

hubungan yang ada di antara variabel-variabel laten. Menurut (S. Wijanto, 
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2008) ada beberapa tahap pokok dalam menggunakan SEM untuk sebuah 

kegiatan penelitian, yaitu: 

1. Spesifikasi Model (Model Specification) 

 

2. Identifikasi (Identification) 

 

3. Estimasi (Estimation) 

 

4. Uji Kecocokan (Testing Fit) 

 
3.6.1 Spesifikasi Model (Model Specification) 

 
SEM dimulai dengan memspesifikasikan model peneliti yang akan 

diestimasi. Spesifikasi model penelitian yang mempresentasikan permasalahan 

yang diteliti sangatlah penting dalam SEM. Dalam penelitian ini terdapat beberapa 

variabel laten eksogen dan endogen, yaitu kualitas makanan, keadilan harga, 

lingkungan fisik (variabel eksogen), kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan 

(variabel eksogen dan endogen). 

Variabel teramati (observed variable) atau variabel terukur adalah variabel 

yang dapat diamati atau biasanya disebut sebagai indikator. Variabel teramati 

merupakan indikator atau ukuran dari variabel laten eksogen maupun variabel 

endogen. Metode survey menggunakan kuesioner, setiap pertanyaan pada kuesioner 

mewakili sebuah variabel teramati, maka pada penelitian ini terdapat 5 variabel 

teramati dikarenakan terdapat 24 indikator pertanyaan. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka path diagram dari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Stuktural Model 
 

 

 

 
 

 
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 

 

22. 

 
3.6.2 Identifikasi (Identification) 

 
Tahap ini berkaitan dengan pengkajian tentang kemungkinan diperolehnya 

nilai yang unik untuk setiap parameter yang ada di dalam model, dan kemungkinan 

persamaan simultan tidak ada solusinya. Ada 3 kategori identifikasi dalam 

persamaan simultan (S. Wijanto, 2008), yaitu: 

1. Under-Identified Model 

 
Merupakan model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih besar dari 

jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan varian dan kovarian 
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dari variabel-variabel teramati). Under-Identified Model dikategorikan jika 

degree of freedom negatif (-). Jika identifikasi sudah menunjukkan under- 

identified maka tidak perlu dilakukan estimasi dan penilaian model. 

2. Just-Identified 

 
Merupakan model dengan jumlah parameter yang diestimasi sama dengan 

data yang diketahui. Dalam SEM, model yang just-identified mempunyai 

degree of freedom nol. Karena model sudah teridentifikasi maka tidak perlu 

dilakukan estimasi dan penilaian model. 

3. Over-identified 

 
Merupakan model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih kecil dari 

jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model yang over-identified 

mempunyai degree of freedom positif (+), sehingga diperlukan estimasi dan 

penilaian model. 

3.6.3 Estimasi (Estimation) 

 
Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilkan 

nilai-nilai parameter dengan menggunakan salah satu metode estimasi yang 

tersedia. Estimator yang digunakan dalam SEM adalah Maximum Likelihood 

Estimator (MLE). MLE ini secara interatif akan meminimasikan fungsi F(S, ∑(Ɵ)), 

sebagai berikut: 

F ML (Ɵ) = log |∑| (Ɵ) + tr (S∑ (Ɵ)) – log |S| – (p+q) 
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Dimana diasumsikan ∑(Ɵ) dan S adalah definit positif, X dan Y adalah 

multinormal distribution, dan S mempunyai wishart distribution (Bollen, 1989 

dalam Wijanto, 2008). Sedangkan p+q merupakan banyaknya variabel teramati (X 

dan Y) dalam model. 

3.6.4 Uji Kecocokan (Testing Fit) 

 
Menurut Wijanto (2008), dalam tahap ini akan memeriksa tingkat 

kecocokan antara data dengan model, validitas dan realibilitas model pengukuran, 

dan signifikansi koefisien-koefisien dari model struktural. Menurut Heir at al., 

(1998) dalam Wijanto (2008), evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan 

model dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: 

3.6.4.1 Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

 
Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi secara 

umum derajat kecocokan atau Godness Of Fit (GOF) antara data dengan model. 

Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara 

langsung seperti ada teknik multivariat yang lain (multiple regression, discriminant 

analysis, MANOVA, dan lain-lain). 

1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

 
RMSEA dapat menggambarkan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matrik kolerasi dan kovarian. RMSEA banyak digunakan untuk 

menampilkan seberapa layak model menggunakan populasi. Rumus 

perhitungan RMSEA, sebagai berikut: 
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RMSEA = 
�� 

√ 
�� 

 
 

Nilai RSMEA ≤ 0.08 mendandakan close fit, sedangkan 0.08 < 

 

RMSEA ≤ 0.10 menunjukkan good fit. 

 
2. Comparative Fit Index (CFI) 

 
CFI merupakan peningkatan fit index dari NFI, dalam index ini menjelaskan 

perbandingan model yang diusulkan dengan model dasar. Nilai CFI berada 

dalam rentang 0 sampai 1, nilai yang mendekati 1 mengindikasikan model 

memiliki tingkat kesesuaian yang baik. Index ini sangat dianjurkan untuk 

dipakai karena relatif tidak sensitif terhadap besarnya sampel dan tidak 

dipengaruhi oleh kerumitan model. Adapun rumus CFI, sebagai berikut: 

CFI = 1 − ‛
�

 
‛� 

 

Nilai CFI berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0.90 menunjukkan good fit, 

 

sedangkan 0.80 ≤ CFI ≤ 0.90 sering disebut sebagai marginal fit. 

 
3. CMIN/DF 

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan 

CMIN/DF, sebagai berikut: ���� 
�� 

 
Dengan tingkat kecocokan yang dapat diterima nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah 

 

good fit. 
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3.6.4.2 Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

 
Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk 

atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa 

variabel teramati atau indikator) secara terpisah melalui: 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran 

 
Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

instrument yang akan diukur (Hair et al., 2010). Tingkat validitas dapat 

diukut menggunakan faktor loading. Faktor loading yang diisyaratkannya 

untuk dapat dikatakan signifikan sebesar ≥ 0.5. 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran 

 
Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi 

dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). Untuk mengukur 

reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite reliability measure 

(ukuran reliabilitas komposit) dan variance extracted measure (ukuran 

ekstrak varian) (Hair et al., 2010). 

a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti 
 

berikut:  
 

ConstructReliability = 
(∑���.�������)²

 
(∑���.�������)�+ ∑�� 
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Dimana standaridized loading (standart loading) dapat diperoleh secara 

langsung hasil perhitungan AMOS adalah measurement error untuk 

setiap indikator atau variabel teramati (Hair et al., 2010). 

Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam 

indikator-indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel 

laten. Ukuran ekstrak varian dapat dihitung sebagai berikut: (Hair et al., 

2010) 

VarianceExtracted = 
∑���.�������²

 
� 

 
Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari model 

pengukuran. Sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik, jika 

nilai konstruk reliabilitasnya (construct reliability) ≥ 0.70 dan nilai 

ekstrak variannya (variance extracted) ≥ 0.50 (Hair et al., 2010). 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 
Dalam uji instrumen akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas dari 

kuesioner pada penelitian ini dan akan menjadi alat ukur penelitian. 

3.7.1 Uji Validitas (Pretest) 

 

Uji Validitas merupakan ketepatan atau kecenderungan suatu instrumen 

dalam mengukur sesuatu yang hendak diukur (Hair Et al., 2010). Pengukuran 

validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada hasil pretest untuk 

melihat nilai Kaiser Mayer- Okin (KMO) Measure Of Sampling Adequacy, 

Bartlett’sTest Of Sphericity, Anti Image Matrices, dan Factor Loading of 
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Component Matrix. Setiap nilai memiliki ketentuan masing-masing yang akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kaiser Mayer-Okin (KMO) Measure of Sampling Adequacy merupakan 

statistik proporsi dalam variabel yang  merupakan  variasi  umum 

(common variance), yakni variasi  dalam  penelitian.  Nilai KMO diatas 

0,5 menunjukkan bahwa faktor analisis dapat digunakan 

2. Barlett’s Test of Sphericity mengindikasikan bahwa matriks kolerasi 

merupakan matriks identitas dimana variabel-variabel dalam faktor bersifat 

related atau unrelated. Nilai yang kurang dari 0,05 menunjukkan hubungan 

yang signifikan antar variabel dan merupakan nilai yang diharapkan 

3. Anti Image Matrices merupakan setiap nilai pada kolom diagonal matriks 

kolerasi anti image menunjukan Measure of Sampling Adequacy dari 

masing-masing indikator. Nilai diagonal anti-image correlation matrix 

diatas 0,5 menunjukkan variabel sesuai dengan struktur variabel lainnya 

didalam faktor tersebut. 

4. Component Matrix Nilai Factor Loading merupakan variabel komponen 

faktor. Nilai Factor Loading lebih besar atau sama dengan 0,5. 

3.7.2 Uji Reliabilitas (Pretest) 

 

Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan guna mengetahui konsistensi alat 

ukur, dimana alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan konsisten, saat 

pengukuran tersebut dilakukan secara berulang (Hair et al., 2010). Metode yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah Cronbach’s Alpha, di mana metode ini 

memiliki nilai 0,6 sampai 0,7 atau diatas nilai tersebut. Setelah dilakukannya 
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pengukuran reliabilitas, maka item yang gugur dan tidak gugur akan dilakukan uji 

reliabilitas. Selanjutnya, metode lain yang dapat digunakan adalah composite 

reliability measure dan variance extracted measure. Di mana dalam pengukuran 

ini, konstruk yang tidak reliabel akan dinyatakan tidak valid. Perhitungan 

reliabilitas dengan menggunakan rumus composited reliability (CR) dapat 

dijelaskan dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Sebuah konstruk akan dikatakan mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai 

construct reliability (CR) lebih besar atau sama dengan 0,7. Estimasi diantara 0,6 

dan 0,7 dianggap dapat diterima jika estimasi dari validitas model baik. Pengukuran 

lain yang dapat digunakan untuk menguji reliabilitas adalah average variance 

extracted (AVE). AVE adalah varian dalam indikator atau variabel teramati yang 

dijelaskan oleh konstruk laten. Rumus dari AVE adalah sebagai berikut: 

 

 

 
Sebuah konstruk akan dikatakan mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai 

AVE lebih besar atau sama dengan 0,50. Jika nilai AVE adalah 0,5 atau lebih, maka 

dapat dikatakan sebagai valid, dan sebaliknya jika nilai AVE dibawah 0,5 maka 

validitasnya dapat dipertanyakan. 

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



Indonesia Banking School 

56 
 

 

 

 

 

 

 

3.8 Teknik Pengujian Hipotesis 

 
Hasil dari pengujian hipotesis dapat dilihat dengan cara mengetahui 

signifikansi dengan mengetahui nilai � dari hubungan sebab dan akibat yang ada 

didalam model secara menyeluruh. Jika niali estimasi dalam hasil analisis 

menunjukkan hasil yang positif dan nilai � < 0,05 pada hasil analisis, maka 

hipoteis tersebut terbukti signifikan serta didukung oleh data (Ho diterima). 

Apabilai nilai estimasi menunjukkan hasil yang negative serta nilai � > 0,05 

maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan juga tidak didukung oleh data (Ho 

ditolak). 
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BAB IV 

 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 
4.1.1 Profil Perusahaan 

 
Waroeng Spesial Sambal merupakan restoran yang menyajikan makanan khas 

Indonesia dengan menu yang bervariasi dan juga beragam macam varian sambal. 

Waroeng Spesial Sambal membuka gerai pertamanya yaitu Waroeng SS-01 yang 

berwujud kaki lima di Jl. Kaliurang sebelah barat Graha Sabha Pramana UGM pada 

bulan Agustus 2002. Kemudiam, Waroeng Spesial Sambal berkembang sehingga 

mulai bisa diterima oleh masyarakat, khususnya di Jogja, dan selanjutnya 

dibukalah Waroeng SS-02 di Condong Catur, SS ke-3 di Seturan arah ke Babarsari, 

SS ke-4 di Pandega Marta, SS ke-5 berada di Jalan Kaliurang km. 14, SS ke-6 yang 

bertempat di Timoho dan SS ke-7 di Glagahsari. Waroeng Spesial sambal 

merupakan salah satu icon kuliner sambal khusus nya diwilayah Yogyakarta dan 

sekitarnya (www.waroengss.com) 

Pemilik dari pada Waroeng spesial sambal yaitu Yoyok Hery Wahyono saat ini 

mempunyai 58 restoran yang tersebar di 27 kota di Indonesia. Waroeng SS yang 

semula memiliki 3 orang karyawan saat ini telah berkembang menjadi 1.800 orang 

karyawan setelah 16 tahun terus menghasilkan produk yang lebih baik. Sejauh ini, 

Waroeng SS bisa memperoleh omzet rata-rata 11-12 milyar pebulan untuk semua 

cabang di Indonesia (www.bisnisukm.com) 
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Waroeng SS merupakan sebuah restoran yang menawarkan varian menu yang 

berbeda dibandingkan dengan restoran pada umumnya. Biasanya restoran hanya 

menawarkan macam menu dengan beberapa varian sambal. Tetapi pada warung SS 

memiliki banyak varian sambal yang ditawarkan, hal tersebut dikarenakan 

Waroeng SS mempunyai menu utamanya yaitu sambal. Waroeng SS menawarkan 

28 jenis sambal, 22 jenis makanan lauk, dan 10 macam sayur-sayuran. Selain itu, 

Harga yang ditetapkan pun beragam. untuk harga sambal berkisar Rp 1.500 hingga 

dengan Rp. 4.500 Sedangkan harga lauknya berkisar Rp. 4.500 hingga dengan 

sekitar Rp 25.000. Keutamaan dari pada Waroeng SS ini adalah sambal, dimana 

sambal ini merupakan daya tarik bagi para konsumennya. Sambal yang ditawarkan 

adalah sambal tradisi yang sudah ada sejak jaman dahulu yang kemudian 

disempurnakan oleh Waroeng SS. Konsep dari pada Waroeng SS ini adalah tidak 

formal tetapi santai dan tempat yang dibuat lebih kreatif. 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-test) 

 
4.2.1 Uji Validitas (Pre-test) 

 
Pengukuran validitas akan dilakukan dengan cara analisis terhadap 30 

responden.Tabel 4.1 menggambarkan hasil uji validitas pretest berdasarkan 

perhitungan menggunakan SPSS 23. Pengukuran validitas dilakukan dengan 

menggunakan analisis faktor terhadap hasil pretest untuk melihat nilai Kaiser 

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, Barlett’s Test of Sphericity,Anti- 

Image Matrices, dan Factor Loading of Component  Matrix. Adapun tabel hasil 

uji validitas pretest sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-test 
 
 

Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA 
Factor 

Loading 
 

Kriteria 

Nilai yang di isyaratkan >0.5 <0.5 >0.5 ≥0.5 

 

 
Kualitas 

Makanan 

KM1  

 
 

0.742 

 

 
 

0.000 

0.553 0.511 Valid 

KM2 0.790 0.791 Valid 

KM3 0.745 0.765 Valid 

KM4 0.793 0.782 Valid 

KM5 0.735 0.888 Valid 

KM6 0.758 0.896 Valid 

 
Keadilan 

Harga 

KH1  

0.838 

 

0.000 

0.799 0.916 Valid 

KH2 0.844 0.890 Valid 

KH3 0.864 0.865 Valid 

KH4 0.852 0.861 Valid 

 

Lingkungan 

Fisik 

LF1  

 
0.777 

 

 
0.000 

0.802 0.589 Valid 

LF2 0.866 0.638 Valid 

LF3 0.827 0.836 Valid 

LF4 0.719 0.846 Valid 

LF5 0.748 0.839 Valid 

 
Kepuasan 

Pelanggan 

KP1  

0.737 

 

0.000 

0.742 0.904 Valid 

KP2 0.732 0.588 Valid 

KP3 0.742 0.890 Valid 

KP4 0.793 0.875 Valid 

 

Loyalitas 

Pelanggan 

LP1  

 
0.711 

 

 
0.000 

0.790 0.801 Valid 

LP2 0.773 0.867 Valid 

LP3 0.728 0.898 Valid 

LP4 0.573 0.635 Valid 

LP5 0.659 0.708 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Ms. Excel 2013 

 
Pada  tabel  4.1 terdapat hasil analisis uji validitas dengan  menggunakan SPPS 

 

23. Berdasarkan tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator 

dalam penelitian ini terbukti valid. Seluruh hasil alat ukur memenuhi standar  

yang diisyaratkan  yaitu  KMO > 0.5, SIG < 0.05, MSA > 0.5, dan Factor Loading 

≥ 0.5. 
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4.2.2 Uji Reliabilitas (Pre-test) 

 
Pengukuran tahap uji reliabilitas dilakukan dengan melakukan pengukuran 

terhadap 30 responden. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan 

reliabilitas setiap indikator terhadap variabelnya. Pengukuran reliabilitas dilakukan 

dengan menggunakan analisis faktor terhadap hasil pre-test untuk melihat nilai 

cronbach’s alpha ≥ 0.60 maka apabila didapatkan hasil cronbach’s alpha ≥ 

0.60 maka indikator tersebut dapat dikatakan reliabel, konsisten, dan relevan 

terhadap variabel (Malhotra, 2010). Tabel 4.2 menunjukkan hasil uji reliabilitas 

pretest indikator penelitian dengan menggunakan SPSS 23: 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Pre-test 
 
 

Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria 

Kualitas Makanan 0.861 Reliabel 

Keadilan Harga 0.904 Reliabel 

Lingkungan Fisik 0.814 Reliabel 

Kepuasan Pelanggan 0.837 Reliabel 

Loyalitas Pelanggan 0.833 Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Ms. Excel 2013 

 
Pada tabel 4.2 menunjukkan hasil analisis uji reliabilitas dengan menggunakan 

SPSS 23. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa semua indikator dalam 

penelitian ini terbukti reliabel. Seluruh indikator memiliki nilai cronbach,s alpha ≥ 

0.60 sehingga dapat disimpulkan reliabel, konsisten, dan relevan dengan variabel. 
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4.3 Profil Responden 

 
Pada sub bab penelitian ini, akan menjelaskan mengenai profil responden secara 

menyeluruh. Profil responden ini didapatkan dengan cara menyebarkan kuesioner 

online dengan menggunakan google form kepada para responden yang pernah 

maupun tidak pernah mengunjungi atau membeli di Waroeng SS (Depok). 

Karakteristik responden didalam penelitian ini terdiri dari beberapa kategori yaitu 

pertanyaan screening, pekerjaan, pendidikan terakhir, umur, jenis kelamin, 

pengeluaran per bulan dan tempat tinggal. Penelitian ini mendapatkan 143 

responden. Selanjutnya, dari 143 responden yang mengisi kuesioner online, 

terdapat 120 responden yang memiliki pengalaman pernah mengunjungi atau 

membeli di Waroeng SS (Depok). Karakteristik profil responden akan dijelaskan 

dengan gambar dan tabel dibawah sebagai berikut : 

4.3.1 Pertanyaan Screening 

 
Tabel 4.3 Pertanyaan Screening 

 
 

Keterangan Kuesioner Jumlah Kuesioner 

Jumlah kuesioner yang didapat 143 

Jumlah kuesioner yang digugurkan 23 

Kuesioner yang digunakan 120 

Tingat presentase kuesioner yang digugurkan 16% 

Tingat presentase kuesioner yang digunakan 84% 

Jumlah 100% 

Sumber: Hasil pengolahan data oleh Peneliti, Ms. Excel 2013 
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Tabel 4.3 menunjukkan tabel pertanyaan screening agar dapat mengetahui jumlah 

responden yang pernah datang dan membeli di Waroeng SS (Depok) dan responden 

yang tidak pernah datang dan membeli di Waroeng SS (Depok). Berdasarkan tabel 

tersebut maka dapat di ketahui bahwa jumlah responden yang pernah datang dan 

membeli di Waroeng SS (Depok) sebanyak 120 responden dengan presentase 84%, 

sedangkan yang tidak pernah datang dan membeli di Waroeng SS (Depok) 

sebanyak 23 responden atau dengan presentase sebesar 16%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa banyak responden yang pernah datang dan membeli di 

Waroeng SS (Depok). 

4.3.2 Pekerjaan Responden 

 
Pada sub bab ini akan menjelaskan berbagai pekerjaan responden secara 

keseluruhan berdasarkan kategori pekerjaan nya saat ini. 

Gambar 4.1 Grafik Pekerjaan Responden 
 
 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2013 

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



Indonesia Banking School 

63 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 menunjukkan jumlah hasil dari pekerjaan responden. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa 75% atau 90 responden memiliki pekerjaan sebagai 

pelajar/mahasiswa. Selanjutnya, sebanyak 22,5% atau 27 responden memiliki 

pekerjaan sebagai pekerja/karyawan dan sisanya 2,5% atau 3 responden menjawab 

pilihan yang lain nya. Berdasarkan gambar grafik tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pelajar/mahasiswa lebih sering memiliki pengalaman untuk datang maupun 

membeli di Waroeng SS (Depok) 

4.3.3 Pendidikan Terakhir Responden 

 
Pada sub bab ini akan menjelaskan berbagai pendidikan terakhir responden 

secara keseluruhan berdasarkan kategori pendidikan terakhirnya saat ini. 

Gambar 4.2 Grafik Pendidikan Terakhir Responden 
 
 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2013 
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Gambar 4.2 menunjukkan grafik pendidikan responden. Gambar tersebut 

menunjukkan bahwa mayoritas responden sudah menempuh pendidikan terakhir 

paling banyak berada pada tingkat SMA atau sederajat sebanyak 67% atau 80 

responden. Selanjutnya, sebanyak 11% atau 14 responden telah menempuh 

pendidikan terakhir pada tingkat D1-D3 dan sebanyak 22% atau 26 responden 

dengan tingkat pendidikan terakhir S1. Berdasarkan gambar grafik tersebut, dapat 

diketahui bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir SMA atau 

sederajat dimana kalangan tersebut masuk kedalam pelajar/mahasiswa. 

4.3.4 Umur Responden 

 
Pada sub bab ini akan menjelaskan berbagai umur responden secara 

keseluruhan berdasarkan kategori umur para responden saat ini. 

Gambar 4.3 Grafik Umur Responden 
 
 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2013 
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Gambar 4.3 merupakan grafik hasil dari para umur responden. Dapat diketahui 

bahwa mayoritas dari pada umur responden adalah umur 21-25 tahun dengan 

persentase sebesar 86% atau 103 responden. Kemudian umur 16-20 tahun memiliki 

presentase sebesar 9,1% atau 11 responden, umur 26-30 tahun dengan presentase 

0,8% atau 1 responden, umur 31-35 tahun dengan presentase 1,6% atau 2 responden 

dan umur 36-40 tahun memiliki presentase sebesar 2,5% atau sebanyak 3 

responden. Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa responden yang 

pernah mengunjungi atau membeli di Waroeng SS (Depok) merupakan konsumen 

dengan usia 21-25 tahun dimana saat ini responden merupakan kalangan 

pelajar/mahasiswa ataupun baru memiliki pekerjaan. 

4.3.5 Jenis Kelamin Responden 

 
Pada sub bab ini akan menjelaskan jenis kelamin responden secara keseluruhan 

berdasarkan kategori jenis kelamin nya. 

Gambar 4.4 Grafik Jenis Kelamin Responden 
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Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2013 

 
Gambar 4.4 menunjukkan hasil dari jenis kelamin responden. Berdasarkan gambar 

tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengunjung yang datang serta 

membeli di Waroeng SS (Depok) merupakan wanita dengan presentase 60% atau 

sekitar 72 responden. Selanjutnya, untuk jumlah pria yang pernah datang serta 

membeli di Waroeng SS (Depok) adalah sebanyak 48 responden atau dengan 

presentase sebesar 40%. Berdasarkan gambar grafik tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kaum wanita lebih sering datang dan membeli di Waroeng SS (Depok). 

4.3.6 Pengeluaran per Bulan Responden 

 
Pada sub bab ini akan menjelaskan pengeluaran per bulan responden secara 

keseluruhan berdasarkan kategori pengeluaran per bulan responden saat ini. 

Gambar 4.5 Grafik Pengeluaran per Bulan Responden 
 
 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2013 
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Gambar 4.5 menunjukkan jumlah pengeluaran responden setiap bulan nya. 

Berdasarkan grafik diketahui bahwa responden yang memiliki pengeluaran per 

bulan kurang dari Rp. 1.000.000 mempunyai presentase 28% atau sebanyak 34 

responden. Kemudian, grafik tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengeluaran 

responden perbulan adalah sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000 dengan 

presentase sebesar 55% atau 66 responden. Selanjutnya, terdapat 20 responden atau 

dengan presentase sebesar 17% mempunyai pengeluaran perbulan Lebih dari Rp. 

3.000.000. Dapat diketahui bahwa pengeluaran responden perbulan didominasi 

pada Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000 dimana dapat diketahui bahwa konsumen dari 

pada Waroeng SS (Depok) merupakan kalangan pelajar/mahasiswa yang 

mempunyai pengeluaran tidak lebih dari Rp. 3.000.000 setiap bulannya. 

4.3.7 Tempat Tinggal Responden 

 
Pada sub bab ini akan menjelaskan tempat tinggal responden secara 

keseluruhan berdasarkan kategori tempat tinggal responden responden saat ini. 

Gambar 4.6 Grafik Tempat Tinggal Responden 
 
 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2013 
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Gambar 4.6 menunjukkan daerah tempat tinggal responden. Berdasarkan gambar 

tersebut diketahui bahwa mayoritas responden bertempat tinggal di wilayah 

Jabodetabek. Sebanyak 102 responden atau dengan presentase 85% bertempat 

tinggal di wilayah Depok. Kemudian, 10 responden atau dengan presentase 8,2% 

bertempat tinggal di Jakarta. Untuk responden yang bertempat tinggal di Bogor 

sebanyak 1 responden dengan presentase 1%, 4 responden dengan presentase 3,3% 

bertempat tinggal di Tangerang dan 3 responden dengan presentase 2,5% bertempat 

tinggal di bekasi. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden bertempat tinggal di wilayah Depok. 

4.4 Hasil Analisis Data 

 
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi AMOS 22 dan 

kemudian sebagai aplikasi pendukung analisis digunakan Structural Equation 

Model (SEM). Aplikasi AMOS 22 digunakan peneliti untuk mengolah data yang 

terdiri dari dua bagian yaitu Measurement Model dan Structural Model. Hasil 

Measurement Model dan Structural Model  yang  dilakukan  dengan 

menggunakan aplikasi AMOS 22 selanjutnya dapat dianalisis dengan Structural 

Model Equation (SEM) untuk menguji kecocokan model dengan data yang 

diperoleh. Setelah mengetahui hasil dari analisis data  maka  akan 

diinterpretasikan dan akan disimpulkan melalui interpretasi. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

 
Dalam pengujian hipotesis, peneliti menggunakan analisis SEM setelah 

melakukan pengolahan data dengan menggunakan AMOS 22. Spesifikasi model 
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dan path diagram telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Model penelitian terdiri 

dari 5 variabel yang terdiri dari kepuasan pelanggan, keadilan harga, lingkungan 

fisik, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Setiap variabel memiliki 

hubungan satu sama lain yang membentuk 4 hipotesis. Selain itu, penelitian ini 

memiliki 24 indikator. 

4.4.2 Identifikasi Model 

 
Untuk mengidentifikasi model, terdapat 3 kategori sebagai faktor penentu 

yaitu under-identified, just-identified, dan over-identified. Untuk menentukan 

kategori dari data yang dimiliki, diketahui dengan melihat Degree of Freedom. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditunjukkan hasil analisis Degree of 

Freedom pada tabel 4.4 sebagai berikut: 

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 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS 22, Ms. Excel 2013 

 
Tabel 4.4 adalah tabel yang menunjukkan Computation Degree of Freedom. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan kategori model dari data tersebut. 

Data tersebut memiliki hasil Degree of Freedom (DF > 0) sehingga data tersebut 

masuk kedalam kategori over-identified dan positif. Setelah mengetahui hasil 

analisis Degree of Freedom, tahap selanjutnya akan dilakukan pengujian kembali 

uji validitas dan uji reliabilitas terhadap keseluruhan responden yang didapatkan 
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melalui online kuesioner. Setelah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan 

menggunakan AMOS 22 dan kemudian akan dilakukan estimasi dan penilaian 

terhadap model. 

4.4.3 Uji Model Pengukuran 

 
4.4.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 
Variabel mempunyai validitas yang baik jika variabel tersebut memiliki 

standardized loading factor (SLF) ≥  0.5. Namun, SLF mempunyai nilai yang 

ideal sebesar ≥ 0.7. Jika suatu variabel memiliki standardized factor loading ≥ 0.5 

maka variabel tersebut dapat dikatakan memiliki validitas yang baik. Uji 

reliabilitas dilakukan dengan mengetahui nilai Average Variance Extended (AVE) 

dan juga Construct Reliability (CR). Masing-masing nilai memiliki reliabilitas 

yang baik jika AVE ≥ 0.5 dan CR ≥ 0.7. Berdasarkan hasil uji validitas dan uji 

reliabilitas (measurement) dapat dilakukan analisis terhadap data yang ditunjukkan 

pada tabel 4.5: 

Tabel 4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas (Measurement) 
 
 

 
Variabel Laten 

 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
Kesimpulan 

AVE ≥ 
0.5 

CR ≥ 
0.7 

Kesimpulan 

 
 

Kualitas 

Makanan 

KM1 0,574 Valid  

 
0,531 

 

 
0,87 

 

 
Reliabel 

KM2 0,768 Valid 

KM3 0,761 Valid 

KM4 0,649 Valid 

KM5 0,806 Valid 

KM6 0,786 Valid 

 

Keadilan Harga 

KH1 0,806 Valid  

0,652 
 

0,882 
 

Reliabel KH2 0,844 Valid 

KH3 0,787 Valid 
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Variabel Laten 

 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
Kesimpulan 

AVE ≥ 

0.5 

CR ≥ 

0.7 
Kesimpulan 

 KH4 0,791 Valid    

 
Lingkungan 

Fisik 

LF1 0,653 Valid  
 

0,570 

 
 

0,868 

 
 

Reliabel 

LF2 0,78 Valid 

LF3 0,753 Valid 

LF4 0,792 Valid 

LF5 0,787 Valid 

 

Kepuasan 

Pelanggan 

KP1 0,864 Valid  
0,616 

 
0,864 

 
Reliabel 

KP2 0,644 Valid 

KP3 0,802 Valid 

KP4 0,811 Valid 

 
Loyalitas 

Pelanggan 

LP1 0,878 Valid  
 

0,517 

 
 

0,839 

 
 

Reliabel 

LP2 0,785 Valid 

LP3 0,741 Valid 

LP4 0,546 Valid 

LP5 0,592 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS 22, Ms. Excel 2013 

 
Tabel 4.5 menunjukkan hasil dari uji validitas dan uji reliabilitas pada measurement 

model. Berdasarkan tabel tersebut adanya hasil bahwa semua indikator dari setiap 

variabel dapat disimpulkan valid dan reliabel karena memenuhi standar yang 

diisyaratkan. Adapun standard nilai yang diisyaratkan untuk validitas adalah 

memiliki factor loading ≥ 0.5. Sedangkan nilai yang diisyaratkan untuk reliabilitas 

adalah memiliki nilai AVE ≥ 0.5 dan CR ≥ 0.7. 

4.4.4 Uji Model Keseluruhan 

 
4.4.4.1 Goodness of Fit 

 
Pengujian Goodness of Fit mempunyai tujuan agar dapat melihat spesfikasi 

model dengan data sampel. Dari pengujian tersebut dapat ditentukan seberapa baik 

spesifikasi model penelitian dengan data sampel yang ada. Evaluasi model dapat 
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disimpulkan good fit jika memiliki nilai CMIN/DF ≤ 5.0, CFI ≥ 0.90 dan RMSEA 

 

< 0.08. Tabel berikut menjelaskan hasil analisis dari beberapa indeks GOF : 

 
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 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS 22, Ms. Excel 2013 

 
Tabel 4.6 menunjukkan hasil uji terhadap Goodness of Fit. Berdasarkan dari tabel 

tersebut menjelaskan bahwa indeks CMIN/DF mempunyai evaluasi model good fit 

karena indeks tersebut mempunyai cut of value sebesar 2.756 dan nilai tersebut 

kurang dari kriteria stanadard yang diisyaratkan yaitu ≤ 5.0. Indeks CFI dan 

RMSEA mempunyai evaluasi Poor Fit. Kedua nilai indeks tersebut berada dibawah 

dan berada diatas nilai standar yang sudah diisyaratkan. Indeks CFI memiliki nilai 

sebesar 0.781, nilai tersebut lebih rendah dari nilai yang diisyaratkan yaitu ≥ 0.90. 

Selanjutnya untuk indeks RMSEA mempunyai cut of value dengan nilai 0.121 lebih 

tinggi dari nilai standard yang di isyaratkan yaitu sebesar < 0.08. Jika ada satu atau 

lebih parameter yang telah fit. Maka dapat disimpulkan bahwa model dalam 

penelitian ini dinyatakan fit (Hair et al., 2010). 

4.4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

 
Pengujian hipotesis dilakukan agar dapat mengetahui signifikasi dengan 

cara melihat nilai p dari model dengan secara keseluruhan terhadap variabel- 
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variabel yang memiliki sebab dan akibat antara variabel eksogen dengan endogen. 

Kesimpulan hasil hipotesis dapat ditentukan dengan cara melihat nilai estimasi dan 

�. Jika nilai estimasi dalam hasil analisis menunjukkan nilai yang positif dan nilai 

 

� <0.05 maka hipotesis terbukti signifikan dan juga didukung oleh data. Tetapi, jika 

nilai estimasi menunjukkan hasil yang negative dan nilai � > 0.05 maka hipotesis 

tersebut tidak terbukti signifikan dan tidak didukung oleh data. Pada tabel berikut 

dapat dilihat hasil dari analisis data dari model secara keseluruhan: 

Tabel 4.7 Output Regression 
 
 

Hipotesis Estimasi C.R � Kesimpulan 

KP <─── KM 0.196 4.075 *** H1 didukung oleh data 

KP <─── KH 0.427 6.475 *** H2 didukung oleh data 

KP <─── LF 0.384 6.412 *** H3 didukung oleh data 

LP <─── KP 0.992 8.773 *** H4 didukung oleh data 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS 22, Ms. Excel 2013 

 
Tabel 4.7 menunjukkan hasil dari pada output regression secara keseluruhan. Dari 

tabel tersebut maka dapat disimpulkan analisis dari setiap hipotesis yaitu: 

1. Variabel kualitas makanan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan karena mempunyai nilai yang positif pada hasil estimasi sebesar 

0.196, nilai Critical Ratio > 1.96 yaitu sebesar 4.075, Selanjutnya nilai � 

memiliki nilai sebesar *** dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai standar 

yang di tentukan yaitu � < 0.05. Dari hasil analisis tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis kualitas makanan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pelanggan dan didukung oleh data. 
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2. Variabel keadilan harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan 

karena mempunyai nilai yang positif pada hasil estimasi sebesar 0.427, nilai 

Critical Ratio > 1.96 yaitu sebesar 6.475, Selanjutnya nilai � memiliki nilai 

sebesar *** dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai standar yang di 

tentukan yaitu � < 0.05. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis keadilan harga berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan dan didukung oleh data. 

3. Variabel lingkungan fisik berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan 

karena mempunyai nilai yang positif pada hasil estimasi sebesar 0.384, nilai 

Critical Ratio > 1.96 yaitu sebesar 6.412, Selanjutnya nilai � memiliki nilai 

sebesar *** dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai standar yang di 

tentukan yaitu � < 0.05. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis lingkungan fisik berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan dan didukung oleh data. 

4. Variabel kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan karena mempunyai nilai yang positif pada hasil estimasi sebesar 

0.992, nilai Critical Ratio > 1.96 yaitu sebesar 8.773, Selanjutnya nilai � 

memiliki nilai sebesar *** dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai standar 

yang di tentukan yaitu � < 0.05. Dari hasil analisis tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis kepuasan pelanggan berpengaruh positif 

terhadap loyalitas pelanggan dan didukung oleh data. 
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4.5 Pembahasan 

 
Pada sub bab ini, peneliti akan membahas keseluruhan analisis dari data 

sebelumnya. Seluruh hasil analisis data tersebut telah menunjukkan hasil bahwa 

seluruh variabel dan indikator telah terbukti valid dan reliabel. Pada hasil pengujian 

struktural model telah didapatkan hasil yaitu 4 hipotesis terbukti memiliki pengaruh 

dan di dukung oleh data. 

4.5.1 Pengaruh Kualitas Makanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 

 
Berdasarkan hasil analisis pada tabel output resgression telah membuktikan 

bahwa hipotesis kualitas makanan memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. Hasil analisis tersebut dapat membuktikan bahwa 

semakin baik kualitas makanan yang disajikan untuk konsumen Waroeng SS 

(Depok) maka akan secara langsung meningkatkan dari pada kepuasan pelanggan 

di Waroeng SS (Depok). 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). 

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. 
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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. 

4.5.2 Pengaruh Keadilan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan 

 
Berdasarkan hasil analisis pada tabel output resgression telah membuktikan 

bahwa hipotesis keadilan harga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Hasil analisis tersebut dapat membuktikan bahwa semakin 

kompetitif harga yang ditawarkan kepada konsumen Waroeng SS (Depok) maka 

akan secara langsung meningkatkan dari pada kepuasan pelanggan di Waroeng SS 

(Depok). 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). Selanjutnya, temuan 

membuktikan bahwa keadilan harga mempengaruhi kepuasan pelanggan hotel dari 

pengguna sistem reservasi online hotel untuk pemesanan akomodasi (Bassey, 

2014). 

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 
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menetapkan harga yang kompetitif. Dengan menciptakan harga yang adil 

konsumen dapat merasakan kepuasan akan harga yang telah ditentukan Waroeng 

SS (Depok). . Hal tersebut dilakukan Waroeng SS (Depok) untuk selalu menjadikan 

para konsumen nya agar merasa puas dengan apa yang didapatkan dan apa yang 

mereka bayar. 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. 

4.5.3 Pengaruh Lingkungan Fisik Terhadap Kepuasan Pelanggan 

 
Berdasarkan hasil analisis pada tabel output resgression telah membuktikan 

bahwa hipotesis lingkungan fisik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Hasil analisis tersebut dapat membuktikan bahwa semakin 

baik lingkungan yang ada pada restoran Waroeng SS (Depok) maka akan secara 

langsung meningkatkan dari pada kepuasan pelanggan di Waroeng SS (Depok). 

Hasil menunjukkan lingkungan fisik mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan pada konsumen industri restoran di Pakistan (Sabir et 

al., 2014). Temuan lain mengungkapkan lingkungan fisik merupakan pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada pelanggan dari dua restoran 

kasual di Jakarta Selatan. 

Pada sektor industri restoran lingkungan restoran merupakan hal penting 

yang harus selalu diperhatikan oleh Waroeng SS (Depok). Lingkungan fisik 

restoran merupakan pemasaran utama untuk dapat membedakan restoran dengan 

membangun pengalaman dari pada pelanggan dengan suasana yang nyaman. 
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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. 

4.5.4 Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

 
Berdasarkan hasil analisis pada tabel output resgression telah membuktikan 

bahwa hipotesis kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. Hasil analisis tersebut dapat membuktikan bahwa 

semakin tinggi tingkat dari pada kepuasan pelanggan yang ada pada restoran 

Waroeng SS (Depok) maka akan secara langsung meningkatkan dari pada loyalitas 

konsumen di Waroeng SS (Depok). Hasil menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan 

adalah jalur langsung dan merupakan faktor yang secara sigifikan mempengaruhi 

loyalitas pelanggan pada konsumen Starbucks Coffe di Taiwan (Tu et al., 2012). 

Selanjutnya, 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 pelanggan dan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu 
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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. 

4.6 Implikasi Manajerial 

 
Hasil dari analisis dan penelitian kemudian dapat diberikan implikasi 

manajerial untuk Waroeng SS (Depok). Terdapat tingkatan kepentingan yang 

berbeda antar variabel yang ada, dengan mengukur variabel yang berpengaruh pada 

kepuasan pelanggan dalam membentuk loyalitas pelanggan, yang dapat dilihat pada 

tabel 4.8 sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Implikasi Manajerial 
 
 

 

 
Variabel 

 

 
No 

 

 
Indikator 

 

Mean 

Indikator 

 

Mean 

variabel 

 

Kualitas 

Makanan 

 
1 

KM 1 - Restoran menawarkan menu 

yang bervariasi 

 
4.08 

 

2 KM 2 - Makan direstoran ini enak 4.08 

 
3 

KM 3 - Visualisasi atas makanan yang 

diberikan menarik 

 
3.6 
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Variabel 

 

 
No 

 

 
Indikator 

 

Mean 

Indikator 

 

Mean 

variabel 

  
4 

KM 4 - Makanan yang disajikan 

memiliki suhu yang sesuai 

 
3.6 

3.8 

 
5 

KM 5 - Makanan yang disajikan selalu 

segar (fresh) 

 
3.7 

 

 
6 

KM 6 - Alat perangkat penyaji 

makanan yang disajikan rapih dan 

bersih 

 

 
3.6 

 

 

 

 

 

 
Keadilan 

Harga 

 

 
7 

KH 1 - Restoran menawarkan harga 

terbaik sesuai 

dengan kebutuhan saya 

 

 
4.1 

 

 

 

 

 
4.1 

 

 
8 

KH 2 - Harga makanan yang 

dikenakan pada restoran ini masuk akal 

bagi saya 

 

 
4.3 

 

 

 
9 

KH 3 - Biaya yang saya keluarkan 

untuk restoran ini 

terasa sesuai dengan apa yang saya 

dapatkan 

 

 

 
4.1 

 

 

 
10 

KH 4 - Secara keseluruhan, restoran ini 

menyediakan 

pilihan harga yang lebih unggul, 

dibandingkan dengan yang lain nya 

 

 

 
4.0 

 

 

 

 

 
Lingkungan 

Fisik 

 
11 

LF 1 - Desain interior dan dekorasi 

pada restoran menarik 

 
3.5 

 

 

 

 

 
3.5 

 
12 

LF 2 - Perabotan (meja, kursi dsb) 

pada restoran bersih 

 
3.5 

 
13 

LF 3 - Temperatur pada restoran 

membuat saya nyaman 

 
3.3 

 

 
14 

LF 4 - Pengaturan tempat duduk pada 

restoran membuat saya nyaman dan 

memberikan saya ruang yang cukup 

 

 
3.5 

 

 
15 

LF 5 - Pencahayaan dan warna pada 

restoran menciptakan suasana yang 

nyaman 

 

 
3.4 

 
Kepuasan 

Pelanggan 

 
16 

KP 1 - Saya merasa senang bahwa saya 

pernah mengunjungi restoran ini 

 
3.8 

 

 
17 

KP 2 - Saya sangat menikmati suasana 

saat berada direstoran ini 

 
3.6 
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Variabel 

 

 
No 

 

 
Indikator 

 

Mean 

Indikator 

 

Mean 

variabel 

  

 

 
18 

KP 3 - Menimbang seluruh 

pengalaman saya tentang restoran, 

keputusan saya untuk mengunjunginya 

adalah keputusan yang tepat 

 

 

 
3.8 

 
3.8 

 
19 

KP 4 - Secara keseluruhan, saya puas 

dengan restoran ini 

 
3.9 

 

 

 

 

 
 

Loyalitas 

Pelanggan 

 

 
20 

LP 1 - Saya akan berbicara sesuatu 

yang baik tentang restoran ini kepada 

orang lain 

 

 
3.9 

 

 

 

 
3.5 

 

 
21 

LP 2 - Saya akan merekomendasikan 

restoran ini kepada keluarga dan 

teman-teman saya 

 

 
3.9 

 
22 

LP 3 - Saya akan kembali ke restoran 

ini dalam waktu dekat 

 
3.5 

 
23 

LP 4 - Saya tidak tertarik untuk datang 

ke restoran lain yang serupa 

 
Tabel 

 

 
24 

LP 5 - Saya tidak akan pindah ke 

tempat lain saat restoran menaikkan 

harga 

 

 
3.2 

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2018 

 
Berdasarkan hasil dari analisis serta penelitian maka penulis menyampaikan 

implikasi manajerial untuk Waroeng SS (Depok). Yang dapat dijelaskan antara 

lain sebagai berikut: 

1. Kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Susanti, (2014) 

yang menyatakan bahwa pelanggan yang merasa puas mereka akan 

membangun pola pembelian yang lebih sering dan akhirnya membentuk 

loyalitas pada restoran. Karena kepuasan yang dirasakan oleh konsumen 

akan mendorong konsumen untuk tidak beralih ke restoran lain nya 
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kemudian menyebarkan WOM positif serta tetap loyal terhadap restoran. 

Nilai estimasi sebesar 0.992 

 
 

Tabel 4.9 Variabel (Kepuasan Pelanggan) 
 
 

 

Variabel 
 

No 
 

Indikator 
Mean 

Indikator 

Mean 

Variabel 

 

 

 

 

 

Kepuasan 

Pelanggan 

1 KP 1 - Saya merasa senang 

bahwa saya pernah 

mengunjungi restoran ini 

 

 
3.8 

 

 

 

 

 

 
3.8 

2 KP 2 - Saya sangat 

menikmati suasana saat 

berada direstoran ini 

 

 
3.6 

3 KP 3 - Menimbang seluruh 

pengalaman saya tentang 

restoran, keputusan saya 

untuk mengunjunginya 

adalah keputusan yang tepat 

 

 

 

 
3.8 

4 KP 4 - Secara keseluruhan, 

saya puas dengan restoran 

ini 

 

 
3.9 

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2018 
 

Hasil pada tabel 4.9. menunjukkan adanya satu mean indikator yang berada 

dibawah mean variabel yaitu KP2 “Saya sangat menikmati suasana saat 

berada direstoran ini”. Hal ini perlu ditingkatkan mengingat suasana pada 

restoran yang dirasakan oleh para pelanggan merupakan hal yang penting 

untuk diperhatikan Waroeng SS, Depok. 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 meminimalisasi kebisingan suara pelanggan yang ramai 
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dapat dengan memutarkan lagu – lagu khas pada restoran seperti 

insrtrumental lagu sesuai konsep pada restoran sehingga para pelanggan 

dapat menikmati suasana saat berada direstoran. 

2. Pada penelitian ini keadilan harga memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan. Hasil tersebut membuktikan penelitian sebelum nya 

yaitu Jalal Hanaysha, (2016) yang menyatakan bahwa penetapan harga yang 

wajar dan adil dapat mempengaruhi kepuasan dari pada pelanggan. 

Keadilan harga yang ditetapka oleh Waroeng SS, Depok mempunyai 

pengaruh yang cukup besar terhadap kepuasan pelanggan, yaitu dengan 

nilai estimasi sebesar 0.427. 

Tabel 4.10 Variabel (Keadilan Harga) 
 
 

 
Variabel 

 
No 

 
Indikator 

Mean 

Indikator 

Mean 

Variabel 
 1 KH 1 - Restoran   

  menawarkan harga terbaik   

  sesuai   

  dengan kebutuhan saya 4.1  

 2 KH 2 - Harga makanan yang   

Keadilan 

Harga 

 dikenakan pada restoran ini 

masuk akal bagi saya 

 
4.3 

4.1 

 3 KH 3 - Biaya yang saya   

  keluarkan untuk restoran ini   

  terasa sesuai dengan apa   

  yang saya dapatkan 4.1  

 4 KH 4 - Secara keseluruhan,   

  restoran ini menyediakan   

  pilihan harga yang lebih   

  unggul, dibandingkan   

  dengan yang lain nya 4.0  

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2018 
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Hasil pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa adanya satu indikator yang 

mempunyai nilai dibawah mean variabel yaitu KH4 “Secara keseluruhan, 

restoran ini menyediakan pilihan harga yang lebih unggul, dibandingkan 

dengan yang lain nya. Waroeng SS, Depok dapat melakukan sebuah riset 

pasar terhadap kompetitor, apa yang membuat harga penawaran kompetitor 

dapat menjadi lebih murah dibandingkan Waroeng SS, Depok. Hal ini 

kemudian membantu restoran untuk dapat mengetahui alasan penawaran 

harga kompetitor yang lebih murah dan dapat menetapkan harga yang 

sesuai, sehingga dapat menjadikan Waroeng SS, Depok mempunyai opsi 

harga yang lebih unggul dibandingkan dengan restoran yang lainnya. 

3. Pada penelitian ini lingkungan fisik mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap kepuasan pelanggan, hasil penelitian ini didukung oleh Sabir et al, 

(2014) yang menyatakan lingkungan fisik mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada konsumen industri restoran di 

Pakistan. Nilai estimasi sebesar 0.384. 

Tabel 4.11 Variabel (Lingkungan Fisik) 
 
 

 
Variabel 

 
No 

 
Indikator 

Mean 

Indikator 

Mean 

Variabel 

 

 

 

 

 

 
Lingkungan 

Fisik 

1 LF 1 - Desain interior dan 

dekorasi pada restoran 

menarik 

 

 
3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.5 

2 LF 2 - Perabotan (meja, 

kursi dsb) pada restoran 

bersih 

 

 
3.5 

3 LF 3 - Temperatur pada 

restoran membuat saya 

nyaman 

 

 
3.3 
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Variabel 
 

No 
 

Indikator 
Mean 

Indikator 

Mean 

Variabel 
 4 LF 4 - Pengaturan tempat   

 duduk pada restoran  

 membuat saya nyaman dan  

 memberikan saya ruang  

 yang cukup 3.5 

5 LF 5 - Pencahayaan dan  

 warna pada restoran  

 menciptakan suasana yang  

 nyaman 3.4 

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2018 

 
Hasil pada tabel 4.11 menunjukkan indikator LF3 “Temperature pada 

restoran membuat saya nyaman” dan LF5 “Pencahayan dan warna pada 

restoran menciptakan suasana yang nyaman” memiliki nilai mean indikator 

yang berada dibawah mean variabel. Hal tersebut perlu mendapatkan 

perhatian karena temperature serta pencahayaan pada setiap restoran 

merupakan aspek penting sehingga konsumen nyaman saat berada 

direstoran. Dengan menambahkan fasilitas kipas angin ataupun ac membuat 

para pelanggan lebih nyaman dengan temperature yang ada pada saat makan 

di Waroeng SS, Depok. Kemudian menambahkan penerangan lampu 

disudut ruangan yang terlihat kekurangan cahaya yang selanjutnya 

menambahkan pewarnaan pada dinding restoran dengan warna-warna yang 

lebih colourfull. Hal ini dapat membuat para pelanggan menjadi lebih 

nyaman saat makan di Waroeng SS, Depok. 

4. Kualitas makanan merupakan sebuah inti pada industri restoran yang 

mampu menciptakan kepuasan pelanggan nya. Hasil dari pada penelitian ini 
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membuktikan bahwa kualitas makanan memiliki pengaruh yang positif 

terhadap kepuasan pelanggan, hasil tersebut sejalan dengan Al-Tit, (2015) 

yang menyatakan bahwa kualitas makanan yang dirasakan mempunyai 

pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Nilai estimasi sebesar 0.196. 

 
 

Tabel 4.12 Variabel (Kualitas Makanan) 
 
 

 

Variabel 
 

No 
 

Indikator 
Mean 

Indikator 

Mean 

Variabel 

 

 

 

 

 

Kualitas 

Makanan 

1 KM 1 - Restoran 

menawarkan menu yang 

bervariasi 

 

 
4.08 

 

 

 

 

 

3.8 

2 KM 2 - Makan direstoran ini 

enak 

 
4.08 

3 KM 3 - Visualisasi atas 

makanan yang diberikan 

menarik 

 

 
3.6 

4 KM 4 - Makanan yang 

disajikan memiliki suhu 

yang sesuai 

 

 
3.6 

5 KM 5 - Makanan yang 

disajikan selalu segar (fresh) 

 
3.7 

6 KM 6 - Alat perangkat 

penyaji makanan yang 

disajikan rapih dan bersih 

 

 
3.6 

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2018 

 
Hasil pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa terdapat mean indikator yang 

masih berada dibawah mean variabel yaitu KM3 “Visualisasi atas makanan 

yang diberikan menarik”, KM4 “Makanan yang disajikan memiliki suhu 

yang sesuai”, KM 5 “Makanan yang disajikan selalu segar (fresh)” dan KM 

6 “Alat perangkat penyaji makanan yang disajikan rapih dan bersih”. Hal 
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tersebut dapat menjadi perhatian dan perlu untuk ditingkatkan mengingat 

sebelum konsumen mencicipi sebuah makanan tentunya konsumen melihat 

bentuk ataupun presentasi yang ada pada makanan apakah menarik dan 

menggugah selera. Mayoritas dari pada pelanggan yang datang ke Waroeng 

SS, Depok yaitu usia 21-25 tahun yang merupakan generasi milenial, 

dimana merupakan pengguna gadget aktif untuk media sosial yang biasa 

nya memfoto serta memposting foto-foto makanan yang di pesan nya. 

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. Agar makanan semakin nikmat 

saat di santap makanan juga harus mempunyai suhu yang sesuai dan 

kemudian makanan harus segar (fresh). Waroeng SS, Depok harus selalu 

tepat waktu dalam mengantarkan hidangan yang disajikan kepada 

pelanggan agar suhu makanan tetap terjaga dengan baik kemudian 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 makana . Kemudian 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 Waroeng SS, Depok untuk digunakan. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

 
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 

 
5.2 Saran 

 
Hasil analisis, pembahasan, implikasi manajerial serta kesimpulan berdasarkan 

penelitian ini dapat dijadikan saran untuk Waroeng SS (Depok). Saran tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dari pada pelanggan Waroeng SS 

(Depok) melalui faktor-faktor penentu kepuasan pelanggan pada restoran yang 

terdiri dar kualitas makanan, keadilan harga dan lingkungan fisik sehingga bisa 

menghasilkan juga meningkatkan para konsumen yang loyal terhadap Waroeng SS 
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(Depok). Berikut saran yang dapat diberikan kepada Waroeng SS (Depok) serta 

untuk penelitian selanjutnya antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Waroeng Spesial Sambal (Depok) 

 
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, 
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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 

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 
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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. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 
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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LAMPIRAN 
 

 

 

 

Lampiran 1: Kuesioner 
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Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas Pretest 

1. Kualitas Makanan 

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .742 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 97.421 

df 15 

Sig. .000 
 
 

 
Anti-image Matrices 

 KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 KM6 

Anti-image Covariance KM1 .591 -.190 .203 -.180 .043 -.085 
 KM2 -.190 .436 -.198 .002 .013 -.051 
 KM3 .203 -.198 .394 -.074 -.024 -.065 
 KM4 -.180 .002 -.074 .452 -.138 .048 
 KM5 .043 .013 -.024 -.138 .208 -.149 
 KM6 -.085 -.051 -.065 .048 -.149 .218 

Anti-image Correlation KM1 .553a -.375 .421 -.348 .124 -.238 
 KM2 -.375 .790a -.477 .004 .043 -.164 
 KM3 .421 -.477 .745a -.174 -.085 -.222 
 KM4 -.348 .004 -.174 .793a -.451 .154 
 KM5 .124 .043 -.085 -.451 .735a -.699 
 KM6 -.238 -.164 -.222 .154 -.699 .758a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa
 

 Component 

1 

KM1 .511 

KM2 .791 

KM3 .765 

KM4 .782 

KM5 .888 

KM6 .896 
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Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas Pretest (Lanjutan) 

2. Keadilan Harga 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .838 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 70.404 

df 6 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 KH1 KH2 KH3 KH4 

Anti-image Covariance KH1 .292 -.115 -.103 -.154 
 KH2 -.115 .357 -.133 -.069 
 KH3 -.103 -.133 .410 -.045 
 KH4 -.154 -.069 -.045 .407 

Anti-image Correlation KH1 .799a -.356 -.298 -.447 
 KH2 -.356 .844a -.349 -.181 
 KH3 -.298 -.349 .864a -.109 
 KH4 -.447 -.181 -.109 .852a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 
 
 

Component Matrixa
 

 Component 

1 

KH1 .916 

KH2 .890 

KH3 .865 

KH4 .861 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

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



Indonesia Banking School 

112 
 

 

 
 
 
 
 

Lampiran 2: Hasil Uji Validitas Pretest (Lanjutan) 

3. Lingkungan Fisik 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .777 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 51.113 

df 10 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 LF1 LF2 LF3 LF4 LF5 

Anti-image Covariance LF1 .770 -.180 -.158 .014 -.019 
 LF2 -.180 .757 -.084 -.022 -.066 
 LF3 -.158 -.084 .491 -.148 -.077 
 LF4 .014 -.022 -.148 .369 -.227 
 LF5 -.019 -.066 -.077 -.227 .399 

Anti-image Correlation LF1 .802a -.236 -.258 .026 -.035 
 LF2 -.236 .866a -.137 -.042 -.120 
 LF3 -.258 -.137 .827a -.348 -.175 
 LF4 .026 -.042 -.348 .719a -.591 
 LF5 -.035 -.120 -.175 -.591 .748a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa
 

 Component 

1 

LF1 .589 

LF2 .638 

LF3 .836 

LF4 .846 

LF5 .839 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

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



Indonesia Banking School 

113 
 

 

 
 
 
 
 

Lampiran 2: Hasil Uji Validitas Pretest (Lanjutan) 

4. Kepuasan Pelanggan 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .737 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 55.394 

df 6 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 KP1 KP2 KP3 KP4 

Anti-image Covariance KP1 .341 -.175 -.174 -.067 
 KP2 -.175 .761 .074 -.078 
 KP3 -.174 .074 .306 -.175 
 KP4 -.067 -.078 -.175 .396 

Anti-image Correlation KP1 .742a -.344 -.539 -.183 
 KP2 -.344 .732a .153 -.143 
 KP3 -.539 .153 .688a -.502 
 KP4 -.183 -.143 -.502 .793a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa
 

 Component 

1 

KP1 .904 

KP2 .588 

KP3 .890 
KP4 .875 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas Pretest (Lanjutan) 

5. Loyalitas Pelanggan 

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .711 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 83.076 

df 10 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 LP1 LP2 LP3 LP4 LP5 

Anti-image Covariance LP1 .373 -.096 -.123 .096 -.066 
 LP2 -.096 .284 -.151 .031 -.048 
 LP3 -.123 -.151 .247 -.102 .031 
 LP4 .096 .031 -.102 .423 -.290 
 LP5 -.066 -.048 .031 -.290 .428 

Anti-image Correlation LP1 .790a -.294 -.405 .242 -.166 
 LP2 -.294 .773a -.571 .091 -.136 
 LP3 -.405 -.571 .728a -.315 .095 
 LP4 .242 .091 -.315 .573a -.682 
 LP5 -.166 -.136 .095 -.682 .659a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa
 

 Component 

1 2 

LP1 .801 -.437 

LP2 .867 -.328 

LP3 .898 -.245 

LP4 .635 .692 
LP5 .708 .585 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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Lampiran 3: Hasil Uji Reliabilitas Pretest 

1. Kualitas Makanan 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

 
 

N of Items 

.861 6 
 

 
2. Keadilan Harga 

 
Reliability Statistics 

 

Cronbach's 
 

Alpha 

 
 

N of Items 

.904 4 

 

 
3. Lingkungan Fisik 

 
Reliability Statistics 

 

Cronbach's 
 

Alpha 

 
 

N of Items 

.814 5 

 

 
4. Kepuasan Pelanggan 

 
Reliability Statistics 

 

Cronbach's 
 

Alpha 

 
 

N of Items 

.837 4 
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Lampiran 3: Hasil Uji Reliabilitas Pretest (Lanjutan) 

5. Loyalitas Pelanggan 

 
Reliability Statistics 

 

Cronbach's 
 

Alpha 

 
 

N of Items 

.833 5 
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Lampiran 4a: Measurement Model Fit 
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Lampiran 4b: Output Standardized Resgression Weight 

 
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

 
 Estimate 

KM6 <--- KM ,786 

KM5 <--- KM ,806 

KM4 <--- KM ,649 

KM3 <--- KM ,761 

KM2 <--- KM ,768 

KM1 <--- KM ,574 

KH4 <--- KH ,791 

KH3 <--- KH ,787 

KH2 <--- KH ,844 

KH1 <--- KH ,806 

LF5 <--- LF ,787 

LF4 <--- LF ,792 

LF3 <--- LF ,753 

LF2 <--- LF ,780 

LF1 <--- LF ,653 

KP4 <--- KP ,811 

KP3 <--- KP ,802 

KP2 <--- KP ,644 

KP1 <--- KP ,864 

LP5 <--- LP ,592 

LP4 <--- LP ,546 

LP3 <--- LP ,741 

LP2 <--- LP ,785 

LP1 <--- LP ,878 
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Lampiran 5a: Overall Model Fit 
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Lampiran 5b: Output Standardized Regression Weight (Overall Model Fit) 
 

 Estimate S.E. C.R. P Label 

KP <--- KH ,427 ,066 6,475 *** 

KP <--- KM ,196 ,048 4,075 *** 

KP <--- LF ,384 ,060 6,412 *** 

LP <--- KP ,992 ,113 8,773 *** 

KM6 <--- KM 1,000    

KM5 <--- KM ,954 ,098 9,723 *** 

KM4 <--- KM ,656 ,089 7,352 *** 

KM3 <--- KM ,806 ,092 8,740 *** 

KM2 <--- KM ,772 ,094 8,245 *** 

KM1 <--- KM ,603 ,106 5,705 *** 

KH4 <--- KH 1,000    

KH3 <--- KH ,944 ,106 8,884 *** 

KH2 <--- KH ,965 ,099 9,760 *** 

KH1 <--- KH 1,051 ,113 9,277 *** 

LF5 <--- LF 1,000    

LF4 <--- LF 1,009 ,109 9,260 *** 

LF3 <--- LF 1,054 ,120 8,773 *** 

LF2 <--- LF ,871 ,102 8,555 *** 

LF1 <--- LF ,760 ,100 7,586 *** 

LP1 <--- LP 1,000    

LP2 <--- LP ,960 ,119 8,065 *** 

LP3 <--- LP ,971 ,132 7,356 *** 

KP4 <--- KP ,959 ,117 8,217 *** 

KP2 <--- KP ,854 ,147 5,807 *** 

KP3 <--- KP ,992 ,125 7,941 *** 

KP1 <--- KP 1,000    

LP4 <--- KP ,926 ,192 4,837 *** 

LP5 <--- KP ,975 ,181 5,379 *** 
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Lampiran 5c: Model Fit Summary 

 

 
Notes for model (default model) 

 
Computation of degrees of freedom (Default model) 

 
Number of distinct sample moments: 300 

Number of distinct parameters to be estimated: 52 

Degrees of freedom (300 - 52): 248 

 

 

 

 
Result (Default model) 

 
Result (Default model) 

 

Minimum was achieved 

Chi-square = 683,366 

Degrees of freedom = 248 

Probability level = ,000 

 

 
 

Model Fit Summary 

 
CMIN 

 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 52 683,366 248 ,000 2,756 

Saturated model 300 ,000 0   

Independence model 24 2261,098 276 ,000 8,192 

 
Baseline Comparisons 

 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,698 ,664 ,784 ,756 ,781 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
RMSEA 
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Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,121 ,111 ,132 ,000 

Independence model ,246 ,237 ,255 ,000 
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2017 Internship 
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya 
2017 Internship 
Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Depok 

 
 
 
 
 
E D U C A T I O N 

 
P E R S O N A L 

I N F O 

 

Place, Date of Birth 
Depok, June 13nd, 1996 

 
Nationalty 
Indonesia 

 
2014 - 2018 STIE Indonesia Banking School 
2011 - 2014 SMA BINTARA Depok 
2008 - 2011 SMP BINTARA Depok 
2002 - 2008 SDN Mekarjaya 6 Depok 

 
 
 
 
C E R T I F I C A T E S 

 
 
C O N T A C T 

 
 

Jl.Legong III No. 86 
Rt.08 Rw.12, Depok 
16411 

 
robbiansyahdavi13@gmail.com 

 
0838-900-85647 

 
2018 - Basic taxation training certificate 
2018 - Level 1 banking risk management competency 
2018 - General banking competency 
2016 - Mini banking simulation training certificate 
2016 - Certificate of appreciation as a funding 
division in business events and marketing 
competitions iv 
2014 - Millitary Training at Rindam Jaya 
2013 - Award category: the best calm in the event 
makrab organization 234 SC Depok 

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