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ABSTRAK

Huznul Karya. 2015211790. Pengaruh Variasi Menu, Harga, dan Suasana tempat
Terhadap Kepuasan Konsumen Warunk Upnormal Di Kota Makassar. Pembimbing
Yuswari Nur.

Penelitian ini bertujuan untuk (a) untuk mengetahui pengaruh variasi menu,
harga dan suasana tempat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Warunk
UpNormal Makassar (b) untuk mengetahui variasi menu, harga dan suasana tempat
simultan terhadap kepuasan konsumen Warunk UpNormal Makassar (c) Untuk
mengetahui variabel manakah yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen
Warunk UpNormal Makassar.

Sampel penelitian sebanyak 97 responden yang merupakan pembeli di
Warunk UpNormal Makassar, penelitian menggunakan metode analisis regresi linear
berganda dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala likert

Hasil penelitian adalah (a) Variasi menu, harga, dan suasan tempat
berpengaruh positif secara parsial terhadap kepuasan konsumen di Warunk Upnormal
Makassar (b) Variasi menu, harga, dan suasan tempat berpengaruh positif secara
simultan terhadap kepuasan konsumen di Warunk Upnormal Makassar (c) Suasana
tempat merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen di Warunk Upnormal Makassar

Kata Kunci: Variasi Menu, Harga, Suasana Tempat dan Kepuasan Konsumen
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ABSTRACT

Huznul Karya. 2019. The effect of Menu Variations, Prices, and Place
Atmosphere Toward Customer Satisfaction at Warunk Upnormal in Makassar City,
supervised by Yuswari Nur.

This study aims (a) to determine the effect of menu variations, prices and
place atmosphere effecting the consumer satisfaction at Warunk Upnormal Makassar
(b) to determine menu variations, prices and atmosphere of place simultaneously
toward consumer satisfaction at Warunk Upnormal Makassar (c) to find out which
variabel of the consumer satisfaction at Warunk Upnormal Makassar.

The study sampel was 97 responndents who were buyers at Warunk
Upnormal Makassar. This study uses the method of multiple linear regression
analysis by collecting data using a questionnaire with a likert scale.

The results of this study were (a) variations in menu, prices and
atmosphere of the place partially have a positive effect toward consumer satisfaction
at warunk Upnormal in Makassar (b) menu variations, prices and atmosphere
simultaneously have a positive effect toward customer satisfaction at warunk
Upnormal in Makassar (c) the atmosphere of the place is the most dominant variabel
effecting consumer satisfaction at Warunk Upnormal in Makassar.

Keywords: Menu Variations, Prices, Place Atmosphere, Customer Satisfaction.
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MOTTO

“Do the best and pray. God will

take care of the rest.”

(Lakukanlah yang terbaik dan

berdoa. Allah akan mengurus

sisanya.)
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pada waktunya, diikuti dengan dukungan dan do’a oleh orang-

orang tercinta. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan
bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya

kepada:

Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah maka
skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak

terhingga pada Allah AWT penguasa alam semesta yang
meridhoi dan mengabulkan segala do’a yang telah dipanjatkan.

Kedua orang tua saya, atas cinta kasih, dorongan dan do’a
yang tak ternilai harganya. Skripsi ini tidak akan terselesaikan
dengan baik tanpa ridho dari kedua orang tua saya, yang tak
pernah putus mendo’akan kesuksesan anak-anaknya. Ucapan

terima kasih ini takkan pernah cukup untuk membalas
kebaikan kalian, karena itu terimalah persembahan bakti dan

cinta ku untuk mu ibu dan bapakku.

Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang
selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk

menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan
pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi
lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa

kalian akan selalu terpatri di hati.



vi

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wr.

Alhamdulilaahi Rabbil Alamin. Tidak ada kata yang patut diucapkan selain

puji syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat serta salam tak lupa

kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai penerang bagi setiap

umatnya.

Skripsi ini disusun dalam rangka penyelesaian studi pada Sekolah Tinggi Ilmu

Ekonomi Nobel Indonesia. Adapun judul skripsi ini adalah “PENGARUH

VARIASI MENU, HARGA DAN SUASANA TEMPAT TERHADAP

KEPUASAN KONSUMEN WARUNK UPNORMAL DI KOTA MAKASSAR”.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini penulis

menemui banyak kendala. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis ingin

menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Mashur Razak, SE., M.M selaku Ketua STIE Nobel Indonesia yang

telah memberikan persetujuan untuk mengadakan penelitian.

2. Bapak Dr. Ahmad Firman, SE., M. Si  selaku Wakil Ketua Satu Bidang Akademik

yang telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis.

3. Bapak Yuswari Nur, S.E, M.Si. yang telah membantu mempercepat legitimasi

penelitian ini. Pembimbing yang dengan tulus meluangkan waktunya untuk



vii

memberikan saran, kritikan yang membangun serta nasehat dan bimbingan sampai

pada penyusunan dan penulisan skripsi ini.

4. Ibu Fitriani Latief S.P., MM selaku Ketua P3M yang telah membantu sehingga

penelitian ini dapat terlaksana.

5. Bapak Muh. Saleh R, S.E., M.Si sebagai penguji I dan Bapak abdul Khalik, S.E.,

M.Si sebagai penguji II, yang dengan tulus meluangkan waktunya untuk

memberikan saran dan kritikan yang membangun dalam penyelesaian penyusunan

skripsi ini.

6. Bapak/ Ibu Dosen  yang telah begitu tulus membekali penulis dengan ilmu dan

pelajaran yang sangat berharga.

7. Teristimewa kepada kedua orangtuaku yang senantiasa memberikan doa, kasih

sayang dan perhatian serta saudaraku yang selalu memberikan motivasi dalam

penyusunan skripsi ini.

8. Dan semua pihak yang telah banyak membantu dan menginspirasi penulis, terima

kasih atas semuanya. Semoga segala bantuan sekecil apapun yang diberikan

memperoleh pahala dari Allah SWT.

Skripsi merupakan sebuah simbol keberhasilan tersendiri bagi penulis.

Kendatipun terwujudnya dalam format yang sangat sederhana dan penuh

keterbatasan, penulis tetap berharap agar hasil karya ini menjadi sebuah titipan Allah

SWT yang melalui tangan penulis dapat memberikan faedah kepada kita semua.



viii

Akhirnya tiada lain yang dapat penulis lakukan selain memohon maaf atas

segala kekhilafan dan keterbatasan yang ada, sekaligus menyerahkan kepada Allah

SWT semoga segala sumbangsih yang begitu tulus dari semua pihak mendapatkan

pahala yang berlipat ganda.

Makassar,  11  Februari 2019



ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................. i

HALAMAN PENGESAHAN..................................................................... ii

ABSTRAK ................................................................................................... iii

MOTTO ....................................................................................................... iv

PERSEMBAHAN........................................................................................ v

KATA PENGANTAR................................................................................. vi

DAFTAR ISI................................................................................................ ix

DAFTAR TABEL ....................................................................................... xi

DAFTAR GAMBAR................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1

1.1 Latar Belakang .................................................................... 1

1.2  Rumusan Masalah................................................................ 5

1.3  Tujuan Penelitian ................................................................ 6

1.4  Manfaat Penelitian .............................................................. 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .......................................................... 7

2.1. Tinjauan Umum Tentang Variasi Menu............................... 7

2.2. Tinjauan Umum Tentang Harga........................................... 8

2.3. Tinjauan Umum Tentang Suasana Tempat .......................... 13

2.4. Tinjauan Umum Tentang Kepuasan Konsumen .................. 21

2.5. Penelitian Terdahulu ............................................................ 28

2.6. Kerangka Berfikir................................................................. 29

2.7. Hipotesis............................................................................... 30



x

BAB III     METODE PENELITIAN..................................................... .... 31

3.1  Waktu dan Lokasi Penelitian................................................ 31

3.2  Populasi dan sampel ............................................................. 32

3.3  Metode Pengumpulan Data .................................................. 33

3.4  Jenis dan Sumber Data ......................................................... 34

3.5  Metode Analisis Data ........................................................... 37

3.6 Definisi Operasional.............................................................. 37

BAB IV     HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN..................................................... ................... 40

4.1  Gambaran Umum Perusahaan .............................................. 40

4.2 Hasil Penelitian ..................................................................... 42

4.3  Pembahasan.......................................................................... 57

BAB IV     PENUTUP..................................................... ............................. 61

5.1  Kesimpulan........................................................................... 61

5.2  Saran..................................................................................... 61

DAFTAR PUSTAKA........................................................ ........................... 63

LAMPIRAN..................................................................................................



xi

DAFTAR TABEL

No.            Uraian                                                                                            Halaman

2.5             Penelitian Terdahulu ......................................................................29

4.1             Jenis Kelamin .................................................................................44

4.2              Umur .............................................................................................44

4.3              Pekerjaan .......................................................................................45

4.4              Frekuensi Berkunjung ...................................................................45

4.5              Berkunjung dengan siapa ..............................................................46

4.6              Analisis Deskriptif Variabel..........................................................47

4.7              Tanggapan Responden Mengenai Variasi Menu ..........................48

4.8              Tanggapan Responden Mengenai Harga ......................................49

4.9              Tanggapan Responden mengenai Suasana Tempat ......................50

4.10            Tanggapan Responden Mengenai Kepuasan Konsumen ..............51

4.11             Uji Validitas .................................................................................52

4.12             Uji Reabilitas................................................................................53

4.13             Analisis Regresi Berganda ...........................................................54

4.14             Uji F .............................................................................................55

4.15             Uji t ..............................................................................................56

4.16             Uji Koefisien Determinasi ...........................................................58



xii

DAFTAR GAMBAR

No.         Uraian Halaman

2.1 Kerangka Fikir ..................................................................................30

4.1          Struktur Organisasi ...........................................................................43



1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bisnis di era Abad ke-21 telah berkembang sangat pesat

dan mengalami metamorphosis yang berkesinambungan. Dimana salah satu

contoh perubahan tersebut yaitu dalam hal pengembangan teknologi dan gaya

hidup, dimana hal ini tidak lepas dari pengaruh globalisasi yang kini terjadi.

Industri makanan dan minuman atau restoran merupakan salah satu bisnis yang

menjanjikan. Karena pada dasarnya orang makan untuk dapat bertahan hidup

sehingga hal tersebut yang bisa dikatakan menjadi alasan mengapa bisnis restoran

menjanjikan. Pada umumnya usaha bisnis didirikan dengan tujuan untuk

mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

Cafe  dan  restoran  siap  saji saat ini merupakan  tren  gaya  hidup bagi

kaum dewasa. Cafe dan restoran siap saji di anggap sebagai tempat makan yang

mampu menghadirkan suasana santai yang dibutuhkan. Cafe dapat dimanfaatkan

sebagai sarana untuk bersantai bersama teman atau keluarga, bersosialisasi dengan

rekan bisnis dan bahkan ada juga yang datang untuk menikmati suasana

kesendirian. Oleh sebab itu menikmati jamuan di cafe dan restoran siap saji

menjadi kebiasaan atau tren gaya hidup bagi kaum dewasa saat ini.

Dalam bisnis cafe dan restoran, untuk dapat membuat restoran lebih

terlihat menarik maka pada produk atau jenis makanan yang ditawarkan harus

mempunyai kelebihan serta perbedaan rasa, varian, menu, serta suasana restoran.
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Inovasi menu makanan, harga dan suasana tempat yang terjangkau dapat

membantu dalam meningkatkan volume penjualan.

Variasi menu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi

kepuasan konsumen. Setiap konsumen memiliki selera makan yang berbeda-beda.

Jika restoran menyediakan menu yang beranekaragam atau bervariasi, akan lebih

memudahkan restoran untuk menarik konsumen.

Bagi konsumen, harga merupakan segala bentuk biaya moneter yang

dikorbankan untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan sejumlah

kombinasi dari barang beserta pelayanan dari suatu produk (Hasan, 2013: 521).

Secara teoritis semakin tinggi harga akan mengakibatkan minat konsumen untuk

membeli suatu produk menurun. Secara bersamaan menurunnya minat beli

konsumen atas suatu produk juga mengakibatkan menurunnya jumlah barang

terjual. Dengan demikian semakin tinggi harga dapat mengakibatkan menurunnya

keputusan pembelian. Sebaliknya bila harga semakin rendah maka penjualan akan

meningkat (Darmawan, 2015: 3). Harga telah menjadi hal penting yang dapat

mempengaruhi pembelian, sehingga kualitas produk dapat dilihat dari harganya.

Adapun faktor penting yang menjadi pilihan konsumen adalah suasana

tempat. Suasana tempat yang nyaman akan menjadi bahan pertimbangan

tersendiri bagi konsumen sebelum memutuskan untuk datang dan menikmati

pelayanan yang disediakan oleh sebuah cafe atau restoran. Menurut Berman dan

Evans, (2012:545), “store atmosphere adalah desain lingkungan melalui

komunikasi visual, pencahayaan, warna, music dan wangi-wangian untuk

merancang respon emosional dan persepsi pelanggan dan untuk mempengaruhi



3

pelanggan dalam membeli barang”. Meskipun store atmospher sebuah cafe atau

restoran, tetapi suasana kafe secara diam-diam dapat menunjukkan kelas sosial

dari layanan yang akan diberikan kepada konsumen. Begitu pula yang terjadi

dengan tempat makan di Warunk UpNormal yang mempunyai inovasi menu

makanan, harga yang ekonomis serta suasana yang nyaman untuk bersama teman

atau keluarga.

Warunk UpNormal merupakan sebuah cafe yang berdiri pada Juni 2014

dikota Bandung, yang telah berkembang pesat hingga telah membuka 33 cabang

di 15 kota besar yaitu Bandung, Jakarta, Palembang, Banten, Batam, Makassar,

Purwokerto, Tasikmalaya, Cimahi, Tangerang, Cirebon, Depok, Yogyakarta,

Semarang dan Malang (sumber: warunkupnormal.com). Di Makassar sendiri,

warunk upnormal berlokasi di jl. Landak baru no. 72. Warunk UpNormal

merupakan cafe yang bertemakan anak muda yang  menjual atau menyajikan

menu-menu yang disajikan oleh warung kopi (warkop) seperti, indomie, roti

bakar, susu segar, dan kopi sebagai produk utama. “Nongkrong dan sosialisasi

sekarang sudah menjadi kebutuhan bagi sebahagian besar orang, tak terkecuali

remaja (usia sekolah), mahasiswa, eksekutif muda, bahkan sampai orang tua tidak

ketinggalan tertular kebiasaan untuk kumpul bersama teman-teman, untuk sekedar

bersosialisasi, reuni, dan membahas berbagai peluang bisnis bersama relasi-relasi

mereka,” kata salah satu owner Warunk UpNormal. Fenomena itulah yang

menciptakan sebuah kebutuhan akan tempat yang nyaman dengan makanan yang

enak dan harga terjangkau.
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Kota Makassar  adalah salah satu kota yang terkenal dengan banyaknya

bisnis kuliner menciptakan persaingan yang ketat antar pengusaha kuliner. Sisi

menariknya, dalam industri makanan dan minuman atau kuliner ini tidak hanya

didominasi oleh perusahaan skala kecil dan menengah saja, melainkan beberapa

perusahaan besar turut aktif dalam persaingan. Persaingan yang terjadi di masa

kini sesungguhnya bukan terletak pada produk yang ditawarkan, melainkan pada

upaya merebut dan mempertahankan konsumen. Keberhasilan mempertahankan

konsumen ditentukan dari bagaimana perusahaan dapat memahami keinginan

konsumen yang semakin kompleks. Strategi pemasaran harus berorientasi kepada

konsumen, karena konsumen merupakan target utama dalam menjual produk dan

sangat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan harus

memahami beberapa variabel seperti persepsi, sikap, gaya hidup, dan budaya dari

konsumen untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif.

Warunk UpNormal bukanlah satu-satunya industri makanan yang menjual

makanan cepat saji, semakin banyaknya persaingan di bidang industri makanan,

mendorong Warunk UpNormal untuk melakukan inovasi dengan menawarkan

keunggulan yang berbeda (diferensiasi) diantara para pesaing lainnya agar

Warunk UpNormal dapat bertahan dalam pesaingan bisnisnya.

Warunk UpNormal memiliki inovasi dan kreativitas yang besar pada

produknya. Adapun inovasi tersebut mencakup kreasi dari mie instan yang

mengedepankan selera anak muda dan tren makanan yang sedang berkembang

pada saat ini (contohnya tren masakan pedas dengan level bertingkat). Adapun

inovasi dan kreativitas lainnya adalah mengintegrasikan permainan-permainan
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interaktif seperti kartu UNO dan lain-lain pada pelayanannya. Ditambah juga oleh

adanya WiFi sehingga anak muda yang perlu jaringan internet akan datang, dan

singgah dalam waktu yang lama.

Sesuai namanya, Warunk UpNormal yang berarti di atas rata-rata, dapat

dijelaskan bahwa Warunk UpNormal memang menyajikan varian menu di atas

rata-rata baik dari sisi penyajian, harga maupun suasana tempat. Slogannya yaitu

“Pelopor Indomie Kekinian”, sajian Indomie dengan kurang-lebih memiliki 20

varian topping menjadi menu andalan Warunk UpNormal. Hal ini cukup berhasil

menjadi daya tarik Warunk UpNormal.

Dengan melihat latar belakan diatas, maka penulis mengambil judul

“PENGARUH VARIASI MENU, HARGA DAN SUASANA TEMPAT

TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN WARUNK UPNORMAL DI KOTA

MAKASSAR”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diambil rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Apakah variasi menu, harga dan suasana tempat berpengaruh terhadap

kepuasan konsumen Warunk UpNormal di Kota Makassar?

2. Apakah variasi menu, harga dan suasana tempat simultan terhadap kepuasan

konsumen Warunk UpNormal di Kota Makassar?

3. Variabel manakah yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Warunk

UpNormal di Kota Makassar?
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1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh:

1. Menjelaskan bagaimana variasi menu dapat mempengaruhi kepuasan

konsumen Warunk UpNormal di kota makassar

2. Menjelaskan bagaimana harga dapat mempengaruhi kepuasan konsumen

warunk upnormal di kota makassar

3. Menjelaskan bagaimana suasana tempat dapat mempengaruhi kepuasan

konsumen warunk upnormal di kota makassar

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis

sendiri, pihak perusahaan maupun kepentingan akademik.

1. Bagi penulis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan syarat untuk mendapatkan gelar strata

satu (S1)

2. Bagi STIE NOBEL INDONESIA MAKASSAR

Sebagai bahan kajian bagi mahasiswa STIE NOBEL MAKASSAR  pada

umumnya dan  referensi skripsi, serta pedalaman ilmu pengetahuan.
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BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Umum Tentang Variasi Menu

2.1.1 Pengertian Variasi Menu

Salah satu unsur kunci dalam persaingan bisnis kuliner adalah ragam menu

yang disediakan oleh rumah makan. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat

keputusan yang tepat mengenai keragaman menu yang dijual, karena dengan

adanya penawaran pelayanan dari rumah makan atas macam-macam masakan

dalam arti menu yang lengkap mulai dari rasa, jenis makanan dan minuman, dan

ketersediaan produk setiap saat, hal tersebut akan dapat menarik perhatian

konsumen untuk melakukan suatu pembelian dan memudahkan konsumen dalam

memilih dan membeli berbagai macam menu sesuai dengan keinginan mereka.

Menciptakan suatu variasi pada produk akan menghasilkan keragaman

pilihan bagi konsumen, keragaman produk sendiri adalah kelengkapan produk

yang menyangkut kedalaman, luas dan kualitas produk yang ditawarkan juga

ketersediaan produk tersebut setiap saat di toko. Philip Kotler (2002:347) juga

mengatakan bahwa kelengkapan produk adalah tersedianya semua jenis produk

yang ditawarkan untuk dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi oleh konsumen yang

dihasilkan oleh suatu produsen. Tugas dari sebuah pemasaran sebenarnya

bukanlah mencari pelanggan yang tepat untuk suatu produk, melainkan

menemukan produk yang tepat untuk pelanggan, menurut Kotler & Keller (dalam

Bob Sabran, 2009:20), sehingga diharapkan dengan penyajian menu makanan dan

minuman yang bervariasi akan dapat memenuhi keinginan para konsumen yang
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masing-masing memiliki perbedaan dalam hal selera dan kesukaan bentuk atau

rasa.

Menurut Walker (2011:432-433) restaurant memiliki tiga tingkatan

produk, yaitu :

• Core Product Merupakan fungsi utama dari suatu produk yang ditawarkan

kepada konsumen.

• Formal Product Merupakan wujud nyata dari suatu produk dimana meliputi

aspek fisik dari restoran itu sendiri. Dalam suatu level tertentu, hal ini juga

meliputi pelayanan yang diberikan kepada konsumen.

• Augmented Product Merupakan produk tambahan yang telah

ditingkatkan sehingga melampaui harapan konsumen

2.2 Tinjauan Umum Tentang Harga

2.2.1 Definisi Harga

Berdasarkan sudut pandang pemasaran, harga adalah satuan moneter yang

ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau

jasa. Sementara itu dari sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan

sebagai indikator pengukur nilai dari manfaat yang dirasakan atas suatu barang

atau jasa. Menurut Tjiptono (2008 : 151), harga merupakan satu-satunya unsur

bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi

perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, tempat, dan promosi)

menyebabkan timbulnya biaya atau pengeluaran.

Sedangkan Kotler & Armstrong, (2008 : 345) menyebutkan, harga dalam

arti sempit adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa. Dalam arti
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luas harga adalah jumlah nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan

keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.

2.2.2 Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan suatu masalah ketika perusahaan harus

menentukan harga untuk pertama kali. Hal ini terjadi ketika perusahaan

mengembangkan atau memperoleh suatu produk baru, ketika ia memperkenalkan

produk lamanya ke saluran distribusi baru atau ke daerah geografis baru, dan

ketika ia melakukan tender memasuki suatu tawaran kontrak kerja yang baru.

Langkah prosedur untuk menetapkan harga, yaitu:

1. Memilih sasaran harga

Perusahaan pertama-tama harus memutuskan apa yang ingin ia capai dengan

suatu produk tertentu. Jika perusahaan tersebut telah memilih pasar sasaran dan

penentuan posisi pasarnya dengan cermat, maka strategi bauran pemasarannya,

termasuk harga, akan cukup mudah. Misalnya, jika perusahaan kendaraan

rekreasi ingin memproduksi sebuah truk mewah bagi konsumen yang kaya, hal

ini mengimplikasikan penetapan harga yang mahal. Jadi strategi penetapan

harga sangat ditentukan oleh keputusan yang menyangkut penempatan posisi

pasar.

2. Menentukan permintaan

Setiap harga yang ditentukan perusahaan akan membawa kepada tingkat

permintaan yang berbeda dan oleh karenanya akan mempunyai pengaruh yang

berbeda terhadap sasaran pemasarannya. Skedul permintaan menggambarkan

jumlah unit yang akan dibeli oleh pasar pada periode waktu tertentu atas
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alternatif harga yang mungkin ditetapkan selama periode itu. Hubungan

permintaan dengan harga adalah berlawanan, yaitu semakin tinggi harga

semakin rendah minat dan sebaliknya.

3. Memperkirakan harga

Permintaan umumnya membatasi harga tertinggi yang dapat di tentukan

perusahaan bagi produknya. Dan perusahaan menetapkan biaya yang terendah.

Perusahaan ingin menetapkan harga yang dapat menutupi biayanya dalam

menghasilkan, mendistribusikan, dan menjual produk, termasuk pendapatan

yang wajar atas usaha dan risiko yang dihadapinya.

4. Menganalisis harga dan penawaran pesaing

Sementara permintaan pasar membentuk harga tertinggi dan biaya merupakan

harga terendah yang dapat ditetapkan, harga produk pesaing dan kemungkinan

reaksi harga membantu perusahaan dalam menentukan berapa harga yang

mungkin. Perusahaan harus mempelajari harga dan mutu setiap penawaran

pesaing.

5. Memilih metode penetapan harga

Dengan tiga C, skedul permintaan konsumen (customer demand schedule),

fungsi biaya (cost function), dan harga pesaing (competitior‟s price),

perusahaan kini siap untuk memilih suatu harga. Harga akan berada pada suatu

tempat antara satu yang teralu rendah untuk menghasilkan keuntungan dan satu

yang terlalu tinggi untuk menghasilkan permintaan.
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6. Memilih harga akhir

Metode-metode penetapan harga sebelumnya mempersempit cakupan harga

untuk memilih harga akhir. Dalam memilih harga akhir, perusahaan harus

mempertimbangkan beberapa faktor tambahan:

a. Harga psikologis

Penjual harus mempertimbangkan psikologi harga selain ekonominya.

Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator mutu. Penjual

sering memperhitungkan harga referensi dalam menetapkan harga produk

mereka. Para pembeli membayangkan harga referensi ketika memerhatikan

suatu produk tertentu. Harga referensi mungkin dibentuk oleh harga yang

sekarang, harga masa lalu, atau dalam konteks pembelian. Misalnya,

seorang penjual dapat menempatkan produknya diantara produk-produk

mahal untuk menggambarkan bahwa ia termasuk pada kelas yang sama.

b. Pengaruh elemen bauran pemasaran lain terhadap harga

Harga akhir harus juga mempertimbangkan mutu merek dan iklan relatif

terhadap persaingan.

c. Kebijakan penetapan harga perusahaan

Harga yang dikehendaki harus konsisten dengan kebijakan penentuan harga

perusahaan. Banyak perusahaan membentuk departemen penetapan harga.

Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa tenaga penjualan mengutip harga

yang wajar kepada konsumen dan menguntungkan bagi perusahaan.
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2.2.3 Tujuan Penetapan Harga

Menurut Tjiptono (2008 : 152) tujuan penetapan harga pada dasarnya

terdapat empat jenis tujuan penetapan harga, yaitu :

1. Tujuan Berorientasi Pada Laba

Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimalisasi laba. Dalam era persaingan

global, maksimalisasi laba sangat sulit dicapai, karena sukar sekali untuk dapat

memperkirakan secara akurat jumlah penjualan yang dapat dicapai pada tingkat

harga tertentu.

2. Tujuan Berorientasi Pada Volume

Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume

penjualan. Tujuan ini banyak diterapkan oleh perusahaan penerbangan,

lembaga pendidikan, pengusaha bioskop, dan pemilik bisnis pertunjukan

lainya.

3. Tujuan Berorientasi Pada Citra

Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau

mempertahankan citra eksklusif dan berkelas. Sementara itu harga rendah

dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu (image of value), misal

dengan memberikan jaminan harga terendah di suatu wilayah tertentu.

4. Tujuan Stabilisasi Harga

Pasar dengan konsumen yang sangat sensitif terhadap harga, akan menciptakan

persaingan harga yang ketat dan cenderung tidak stabil. Kondisi seperti ini

yang mendasari terbentuknya penetapan harga yang stabil antara harga suatu

perusahaan dan harga pemimpin industri (industry leader).
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5. Tujuan tujuan lainnya

Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing,

mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang atau

menghindari campur tangan pemerintah.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Suasana Tempat

2.3.1 Suasana Tempat

Store atmosphere adalah suasana toko yang sangat berpengaruh bagi

sebuah toko untuk membuat pelanggan merasa betah dan nyaman memilihmilih

jenis produk yang akan dibelinya. Untuk menciptakan suasana yang mendukung

dari sebuah toko memerlukan desain yang memadai. Hal itu mencakup desain

muka sebuah toko, pintu masuk, sirkulasi pengunjung dari jalan masuk, dan

sebagainya. Lalu mengenai tata letak, perlu dipikirkan bagaimana

memaksimalkan ruang, seperti mengatur kursi-kursi, meja dan perabotan-

perabotan, tanpa mengurangi kenyamanan pelanggan. Selain itu, dalam sebuah

resto, perlu dipikirkan mengenai tata cahaya, tata suara, pengaturan suhu udara,

dan pelayanan.

Atmosphere menurut Levy dan Weits (2007) mengacu pada desain

lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, music, dan bau

untuk merangsang respon perseptual dan emosional pelanggan dan pada akhirnya

mempengaruhi perilaku pembelian. Penggunaan store atmosphere yang tepat akan

menimbulkan kesan menarik  dan membantu memperbaiki citra sebuah toko

dalam  persepsi pelanggan, yang tentunya akan mendorong keputusan pembelian.



14

Store Atmosphere berkontribusi besar terhadap gambar yang

diproyeksikan kepada konsumen. Atmosfer dipahami melalui perasaan psikologis

pelanggan ketika mengunjungi sebuah toko. Banyak orang membentuk kesan toko

sebelum memasuki atau hanya setelah memasuki toko tersebut. Konsumen bisa

menilai sebuah toko sebelum memeriksa barang dagangan dan harga pada toko

tersebut. Suasana toko dapat mempengaruhi kenikmatan orang dalam berbelanja

dan menghabiskan waktu pada toko tersebut.

2.3.2 Elemen Store Atmosphere

Store Atmosphere menurut Berman dan Evans (1995: 550), “Atmosphere

can be divided into these key elements: exterior, general interior, store layout, and

displays.” Elemen Store Atmosphere ini meliputi: bagian luar toko (exterior),

bagian dalam toko (interior), tata letak ruangan (store layout) dan Interior Point of

Purchase akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini :

1. Exterior (bagian luar toko)

Karakteristik exterior mempunyai pengaruh yang kuat pada citra toko tersebut,

sehingga harus direncanakan dengan sebaik mungkin. Kombinasi dari exterior

ini dapat membuat bagian luar toko menjadi terlihat unik, menarik, menonjol

dan mengundang orang untuk masuk kedalam toko. Elemen-elemen Bagian

muka atau depan toko meliputi kombinasi papan nama, pintu masuk, dan

konstruksi bangunan. Storefront harus mencerminkan keunikan, kemantapan,

kekokohan atau hal-hal lain yang sesuai dengan citra toko tersebut. Khususnya

konsumen yang baru sering menilai toko dari penampilan exterior ini terdiri

dari sub elemen-sub elemen sebagai berikut:
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a. Storefront (Bagian Muka Toko)

luarnya terlebih dahulu sehingga merupakan exterior merupakan faktor

penting untuk mempengaruhi konsumen untuk mengunjungi toko.

b. Marquee (Simbol)

Marquee adalah suatu tanda yang digunakan untuk memajang nama atau

logo suatu toko. Marquee dapat dibuat dengan teknik pewarnaan, penulisan

huruf, atau penggunaan lampu neon. Marquee dapat terdiri dari nama atau

logo saja, atau dikombinasikan dengan slogan dan informasi lainya. Supaya

efektif, marquee harus diletakan diluar, agar terlihat berbeda, dan lebih

menarik daripada toko lain disekitarnya.

c. Entrance (Pintu Masuk)

Pintu masuk harus direncanakan sebaik mungkin, sehingga dapat

mengundang konsumen untuk masuk melihat ke dalam toko dan juga

mengurangi kemacetan lalu lintas keluar masuk konsumen.

d. Display Window

Tujuan dari display window adalah untuk mengidentifikasikan suatu toko

dengan memajang barang-barang yang mencerminkan keunikan toko

tersebut sehingga dapat menarik konsumen masuk.

e. Height and Size Building (Tinggi dan Ukuran Gedung)

Dapat mempengaruhi kesan tertentu terhadap toko tersebut. Misalnya, tinggi

langit-langit toko dapat membuat ruangan seolah-olah lebih luas.
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f. Uniqueness (Keunikan)

Keunikan suatu toko bisa dihasilakan dari desain bangunan toko yang lain

dari yang lain.

g. Surrounding Area (Lingkungan Sekitar)

Keadaan lingkungan masyarakat dimana suatu toko berada, dapat

mempengaruhi citra toko. Jika toko lain yang berdekatan memiliki citra

yang kurang baik, maka toko yang lain pun akan terpengaruh dengan citra

tersebut.

h. Parking (Tempat Parkir)

Tempat parkir merupakan hal yang penting bagi konsumen. Jika tempat

parkir luas, aman, dan mempunyai jarak yang dekat dengan toko akan

menciptakan Atmosphere yang positif bagi toko tersebut.

2. General Interior (bagian dalam toko)

Yang paling utama yang dapat membuat penjualan setelah pembeli berada di

toko adalah display. Desain interior dari suatu toko harus dirancang untuk

memaksimalkan visual merchandising. Display yang baik yaitu yang dapat

menarik perhatian pengunjung dan membantu mereka agar mudah mengamati,

memeriksa, dan memilih barang dan akhirnya melakukan pembelian. Ada

banyak hal yang akan mempengaruhi persepsi konsumen pada toko tersebut.

Elemen-elemen general interior terdiri dari:

a. Flooring (Lantai)
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Penentuan jenis lantai, ukuran, desain dan warna lantai sangat penting,

karena konsumen dapat mengembangkan persepsi mereka berdasarkan apa

yang mereka lihat.

b. Color and Lightening (Warna dan Pencahayaan)

Setiap toko harus mempunyai pencahayaan yang cukup untuk mengarahkan

atau menarik perhatian konsumen ke daerah tertentu dari toko. Konsumen

yang berkunjung akan tertarik pada sesuatu yang paling terang yang berada

dalam pandangan mereka. Tata cahaya yang baik mempunyai kualitas dan

warna yang dapat membuat suasana yang ditawarkan terlihat lebih menarik,

terlihat berbeda bila dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya.

c. Scent and Sound ( Aroma dan Musik)

Tidak semua toko memberikan pelayanan ini, tetapi jika layanan ini

dilakukan akan memberikan suasana yang lebih santai pada konsumen,

khususnya konsumen yang ingin menikmati suasana yang santai dengan

menghilangkan kejenuhan, kebosanan, maupun stress sambil menikmati

makanan.

d. Fixture (Penempatan)

Memilih peralatan penunjang dan cara penempatan meja harus dilakukan

dengan baik agar didapat hasil yang sesuai dengan keinginan. Karena

penempatan meja yang sesuai dan nyaman dapat menciptakan image yang

berbeda pula.
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e. Wall Texture (Tekstur Tembok)

Teksture dinding dapat menimbulkan kesan tertentu pada konsumen dan

dapat membuat dinding terlihat lebih menarik.

f. Temperature (Suhu Udara)

Pengelola café harus mengatur suhu udara, agar udara dalam ruangan

jangan terlalu panas atau dingin.

g. Width of Aisles (Lebar Gang)

Jarak antara meja dan kursi harus diatur sedemikian rupa agar konsumen

merasa nyaman dan betah berada di toko.

h. Dead Area

Dead Area merupakan ruang di dalam toko dimana display yang normal

tidak bisa diterapkan karena akan terasa janggal. Misal : pintu masuk, toilet,

dan sudut ruangan.

i. Personel (Pramusaji)

Pramusaji yang sopan, ramah, berpenampilan menarik, cepat, dan tanggap

akan menciptakan citra perusahaan dan loyalitas konsumen.

j. Service Level

Suatu café tidak dapat berkembang apabila tidak menerapkan self-service.

k. Price (Harga)

Pemberian harga bisa dicantumkan pada daftar menu yang diberikan agar

konsumen dapat mengetahui harga dari makanan tersebut.

l. Cash Refister (Kasir)
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Pengelola cafe harus memutuskan penempatan lokasi kasir yang mudah

dijangkau oleh konsumen.

m. Technology Modernization (Teknologi)

Pengelola cafe harus dapat melayani konsumen secanggih mungkin.

Misalnya dalam proses pembayaran harus dibuat secanggih mungkin dan

cepat, baik pembayaran secara tunai atau menggunakan pembayaran cara

lain, seperti kartu kredit atau debet.

n. Cleanliness (Kebersihan)

Kebersihan dapat menjadi pertimbangan utama bagi konsumen untuk makan

di tempat tersebut.

3. Layout Ruangan (Tata Letak)

Pengelola cafe harus mempunyai rencana dalam penentuan lokasi dan fasilitas

toko. Pengelola cafe juga harus memanfaatkan ruangan café yang ada seefektif

mungkin. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang layout adalah

sebagai berikut:

a. Allocation of floor space for selling, personnel, and customers.

Dalam suatu toko, ruangan yang ada harus dialokasikan untuk:

- Selling Space (Ruangan Penjualan)

Ruangan untuk menempatkan dan tempat berinteraksi antara konsumen dan

pramusaji.

- Personnel Space (Ruangan Pegawai)

Ruangan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan pramusaji seperti

tempat beristirahat atau makan.
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- Customers Space (Ruangan Pelanggan)

Ruangan yang disediakan untuk meningkatkan kenyamanan konsumen

seperti toilet, ruang tunggu.

b. Traffic Flow (Arus Lalu Lintas)

Macam-macam penentuan arus lalu lintas toko, yaitu:

- Grid Layout (Pola Lurus)

Penempatan fixture dalam satu lorong utama yang panjang.

- Loop/Racetrack Layout (Pola Memutar)

Terdiri dari gang utama yang dimulai dari pintu masuk, mengelilingi seluruh

ruangan, dan biasanya berbentuk lingkaran atau persegi, kemudian kembali

ke pintu masuk.

- Spine Layout (Pola Berlawanan Arah)

Pada spine layout gang utama terbentang dari depan sampai belakang toko,

membawa pengunjung dalam dua arah.

- Free-flow Layout (Pola Arus Bebas)

Pola yang paling sederhana dimana fixture dan barang-barang ditempatkan

dengan bebas.

4. Interior Point of Interest Display (Dekorasi Pemikat Dalam Cafe)

Interiorpoint of interest display mempunyai dua tujuan, yaitu memberikan

informasi kepada konsumen dan menambah store atmosphere, hal ini dapat

meningkatkan penjualan dan laba cafe. Interior point of interest display terdiri

dari :
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a. Assortment Display Pengecer menunjukkan berbagai barang dagangan

untuk pelanggan.

b. Theme Setting Display (Dekorasi Sesuai Tema) Dalam suatu musim tertentu

retailer dapat mendisain dekorasi cafe atau meminta pramusaji berpakaian

sesuai tema tertentu.

c. Ensemble Display pengelompokan dan menampilkan barang dagangan di

kategori terpisah.

d. Rack Display sering digunakan oleh pengecer-pengecer seperti pakaian,

peralatan rumah tangga.

e. Case Display Sering digunakan oleh pengecer pakaian atau buku untuk

menampilkan display seperti pakaian dengan menggunakan mannequin.

f. Wall Decoration (Dekorasi Ruangan) Dekorasi ruangan pada tembok bisa

merupakan kombinasi dari gambar atau poster yang ditempel, warna

tembok, dan sebagainya yang dapat meningkatkan suasana toko.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Kepuasan Konsumen

2.4.1 Pengertian Kepuasan Konsumen

Kepuasan konsumen menurut Wilkie (1994) yaitu merupakan respon

emosional terhadap evaluasi pengalaman mengkonsumsi produk, toko atau jasa.

Kepuasan merupakan tingkat perasaan konsumen yang diperoleh setelah

konsumen melakukan atau menikmati sesuatu.

Kotler dan Keller (2003) mendefinisikan kepuasan konsumen sebagai

perasaan konsumen, baik itu berupa kesenangan atau kekecewaan yang timbul

dari membandingkan penampilan sebuah produk dihubungkan dengan harapan
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konsumen atas produk tersebut. Apabila penampilan produk yang diharapkan oleh

konsumen tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka dapat dipastikan

konsumen akan merasa tidak puas dan apabila penampilan produk sesuai atau

lebih baik dari yang diharapkan konsumen, maka kepuasan atau kesenangan akan

dirasakan konsumen.

Kepuasan konsumen merupakan keseluruhan sikap yang ditunjukkan

konsumen atas barang atau jasa setelah mereka memperoleh dan

menggunakannya. Ini merupakan penelitian evaluatif pascapemilihan yang

disebabkan oleh seleksi pembelian khusus dan pengalaman menggunakan barang

atau jasa tersebut (Mowen dan Minor, 2002).

Kepuasan konsumen adalah persepsi individu terhadap performansi suatu

produk atau jasa dikaitkan dengan harapan konsumen tersebut (Sciffman dan

Kanuk, 2004). Kepuasan konsumen didefinisikan sebagai penilaian evaluasi

pascapembelian dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberi hasil

sama atau melampaui harapan konsumen.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, pengertian kepuasan konsumen

dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Wilkie (1994) yaitu merupakan

respon emosional terhadap evaluasi pengalaman mengkonsumsi produk, toko atau

jasa. Kepuasan merupakan tingkat perasaan konsumen yang diperoleh setelah

konsumen melakukan atau menikmati sesuatu dimana alternatif yang dipilih

sekurang-kurangnya memberi hasil sama atau melampaui harapan konsumen.
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2.4.2 Elemen Kepuasan Konsumen

Wilkie (1994) menyatakan bahwa terdapat lima elemen pada kepuasan

konsumen yaitu:

1. Expectations (harapan)

Harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa telah dibentuk sebelum

konsumen membeli barang atau jasa tersebut. Pada saat proses pembelian

dilakukan, konsumen berharap bahwa barang atau jasa yang mereka terima

sesuai dengan harapan, keinginan, dan keyakinan mereka.

2. Performance (kinerja)

Performance merupakan pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang

atau jasa ketika digunakan tanpa dipengaruhi oleh harapan mereka. Selama

mengkonsumsi suatu produk atau jasa, konsumen menyadari kegunaan produk

aktual dan menerima kinerja produk tersebut sebagai dimensi yang penting

bagi konsumen.

3. Comparison (perbandingan)

Setelah mengkonsumsi barang atau jasa maka konsumen akan membandingkan

harapan terhadap kinerja barang atau jasa sebelum membeli dengan kinerja

aktual barang atau jasa tersebut.

4. Confirmation atau disconfirmation

Harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman mereka terhadap penggunaan

merek dari barang atau jasa yang berbeda atau dari pengalaman orang lain.

Melalui penggunaan merek lain dan komunikasi dari perusahaan serta orang

lain, konsumen membandingkan harapan kinerja barang atau jasa yang dibeli
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dengan kinerja aktual barang atau jasa tersebut. Confirmation terjadi ketika

harapan sesuai dengan kinerja aktual produk. Disconfirmation terjadi ketika

harapan lebih tinggi atau lebih rendah dari kinerja aktual produk. Konsumen

akan merasa puas ketika terjadi confirmation dan disconfirmation yaitu ketika

harapan melebihi kinerja aktual barang atau jasa.

5. Discrepancy (ketidak sesuaian)

Discrepancy mengindikasikan bagaimana perbedaan antara level kinerja

dengan harapan. Negative disconfimations yaitu ketika kinerja aktual berada

dibawah level harapan, kesenjangan yang lebih luas lagi akan mengakibatkan

tingginya level ketidakpuasan. Sebaliknya positive disconfimations yaitu ketika

kinerja aktual berada diatas level harapan. Ketika konsumen puas, maka

konsumen akan menggunakan barang atau jasa yang sama, dan ketika

konsumen merasa tidak puas maka konsumen akan menuntut perbaikan atau

komplain terhadap perusahaan.

2.4.3 Tipe-Tipe Kepuasan Konsumen

Stauss & Neuhaus (dalam Tjiptono & Gregorius, 2005) membedakan tiga

tipe kepuasan dan dua tipe ketidakpuasan, yakni :

1. Demanding customer satisfaction

Tipe ini merupakan tipe kepuasan yang aktif. Adanya emosi positif dari

konsumen, yakni optimisme dan kepercayaan.

2. Stable customer satisfaction

Konsumen dengan tipe ini memiliki tingkat aspirasi pasif dan perilaku yang

menuntut. Emosi positifnya terhadap penyedia jasa bercirikan steadiness dan
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trust dalam relasi yang terbina saat ini. Konsumen menginginkan segala

sesuatunya tetap sama.

3. Resigned customer satisfaction

Konsumen dalam tipe ini juga merasa puas. Namun, kepuasannya bukan

disebabkan oleh pemenuhan harapan, namun lebih didasarkan pada kesan

bahwa tidak realistis untuk berharap lebih.

4. Stable customer dissatisfaction

Konsumen dalam tipe ini tidak puas terhadap kinerjanya, namun mereka

cenderung tidak melakukan apa-apa.

5. Demanding dissatisfaction

Tipe ini bercirikan tingkat aspirasi aktif dan perilaku menuntut. Pada tingkat

emosi, ketidakpuasannya menimbulkan protes dan oposisi.

2.4.4 Pengukuran Kepuasan Konsumen

Menurut Kotler & Amstrong (1997), ada empat metode yang bisa

digunakan untuk mengukur kepuasan konsumen, yaitu :

1. Sistem Keluhan dan Saran

Setiap perusahaan yang berorientasi pada konsumen (customer oriented) akan

memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi konsumen untuk

menyampaikan pendapat, saran dan keluhan konsumen. Media yang bisa

digunakan antara lain adalah kotak saran, guest comment.

2. Survei Kepuasan Konsumen

Penelitian mengenai kepuasan konsumen banyak dilakukan dengan

menggunakan metode survei, baik melalui pos, telepon maupun wawancara



26

pribadi. Keuntungan dari menggunakan metode survei adalah perusahaan akan

memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari konsumen dan

sekaligus juga memberikan tanda positif bahwa perusahaan memperhatikan

konsumennya. Metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain :

a. Directly Reported Satisfaction

Survei kepuasan konsumen dilakukan secara langsung melalui pertanyaan

seperti “Seberapa puaskah Saudara terhadap produk X? Apakah sangat tidak

puas, tidak puas, netral, puas dan sangat puas?”.

b. Derived Reported Dissatisfaction

Pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama, yaitu besarnya

harapan konsumen terhadap atribut tertentu dan besarnya kinerja yang

dirasakan konsumen.

c. Problem Analysis

Konsumen yang dijadikan responden diminta untuk mengungkapkan dua

hal pokok, yaitu masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen yang

berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan saran-saran untuk

melakukan perbaikan.

d. Importance Performance Analysis

Responden diminta untuk mengurutkan berbagai atribut dari penawaran,

mulai dari yang paling penting hingga yang kurang penting. Selain itu,

responden juga diminta untuk mengurutkan kinerja perusahaan dalam

masing-masing atribut dari yang paling baik hingga yang kurang baik.
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e. Ghost Shopping

Metode ini dilaksanakan dengan cara memperkerjakan beberapa orang

(ghost shopper) untuk bersikap sebagai konsumen di perusahaan pesaing.

f. Analisa Konsumen yang Hilang

Metode ini dilaksanakan dengan cara perusahaan menghubungi para

konsumennya yang telah berhenti membeli atau yang telah beralih pemasok

dan perusahaan menanyakan penyebab konsumen berhenti membeli atau

beralih pemasok.

2.4.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen.

Zeithaml dan Bitner (1996) mengemukakan bahwa kepuasan konsumen

dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :

1. Kualitas Produk

Konsumen puas jika setelah membeli dan menggunakan produk, ternyata

kualitas produknya baik. Kualitas barang yang diberikan bersama-sama dengan

pelayanan akan mempengaruhi persepsi konsumen. Ada delapan elemen dari

kualitas produk, yakni kinerja, fitur, reliabilitas, daya tahan, pelayanan,

estetika, sesuai dengan spesifikasi, dan kualitas penerimaan.

2. Harga

Pembeli biasanya memandang harga sebagai indikator dari kualitas suatu

produk. Konsumen cenderung menggunakan harga sebagai dasar menduga

kualitas produk. Maka konsumen cenderung berasumsi bahwa harga yang lebih

tinggi mewakili kualitas yang tinggi.

3. Faktor situasi dan personal
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Faktor situasi atau lingkungan dan pribadi, mempengaruhi tingkat kepuasan

seseorang terhadap barang atau jasa yang dikonsumsinya. Faktor situasi seperti

kondisi dan pengalaman akan menuntut konsumen untuk datang kepada suatu

penyedia barang atau jasa, hal ini akan mempengaruhi harapan terhadap barang

atau jasa yang akan dikonsumsinya. Efek yang sama terjadi karena pengaruh

faktor personal seperti emosi konsumen.

4. Kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan sangat bergantung pada tiga hal, yaitu sistem, teknologi dan

manusia. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa sangat bergantung pada

kualitas jasa yang diberikan.
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2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu:

No Nama Variabel Penelitian Hasil Penelitian

1. Aditya  2011 Analisi pengaruh kesadaran
merek, keragaman menu,
promosi dan kualitas pelayanan
terhadap keputusan kosumen
untuk membeli pizza hut DP
mall semarang.
X1 kesadaran merek
X2 keragaman menu
X3 promosi
X4 kualitas pelayan
Y   keputusan pembelian

Dari hasil analisis,
disimpulkan bahwa
kesadaran merek,keragaman
menu, promosi, kualitas
pelayanan memiliki
pengaruhyang signifikan
terhadap keputusan
pembelian.

2. Aprilian nia
fardiani 2013

Analisis pengaruh kualitas
pelayanan, harga dan promosi
terhadap kepuasan pelanggan
(studi kasus dyriana bakery &
cafe pandanaran wilayah
semarang)
Variabelnya:
X1  kualitas pelayanan
X2  harga
X3 promosi
Y    kepuasan pelanggan

Dari hasil analisis,
menyimpulkan kualitas
pelayanan, harga dan
promosi memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap
keputusan pelanggan.

3. David
harianto

Analisis pengerahu kualitas
layanan, brand image dan
atmosfer terhadap loyalitas
konsumen dengan kepuasan
konsumen sebagai variabel
intervening konsumen kedai
Deja-vu Surabaya.

Hasil analisis menggunakan
Structural Equation Model
(SEM) menyimpulkan
bahwa kualitas layanan,
brand imag dan atmosfer
yang dimiliki oleh kedai
Deja-vu Surabaya memiliki
pengaruh yang signifikan
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Variabelnya:
X1  kualitas layanan
X2  Brand image
X3  atmosfer
Y    kepuasan konsumen

terhadap kepuasan
konsumen.

2.6 Kerangka Berfikir

Berdasarkan pada uraian sebelumnya maka kerangka pemikiran peneliti

dalam penelitian ini adalah kepuasan konsumen (sebagai variabel dependen) yang

dipengaruhi oleh variasi menu, harga, suasana tempat (sebagai variabel

independen). Variasi menu, harga, suasana tempat sangat penting bagi kepuasan

konsumen.

Gambar 2.1 kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran di atas merupakan hubungan antara variabel variasi menu,

harga dan suasana tempat terhadap kepuasan pelanggan.

2.7 Hipotesis

Variasi menu Suasana Tempat

Kepuasan Pelanggan

Harga

Warunk Upnormal
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Berdasarkan masalah pokok yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis

mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga bahwa variasi menu, harga dan suasana tempat berpengaruh signifikan

terhadap penjualan Warunk Upnormal Di Kota Makassar.

2. Diduga bahwa variasi menu, harga dan suasana tempat berpengaruh secara

simultan terhadap penjualan Warunk Upnormal di Kota Makassar.

3. Diduga bahwa variabel harga paling berpengaruh signifikan terhadap penjualan

Warunk Upnormal di Kota Makassar.



32

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Warunk UpNormal yang berlokasi di Jl.

Landak baru no. 72 Makassar.

Penelitian ini menggunakan waktu selama 1 bulan (Desember – Januari 2019).

3.2 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono (2013:148) “populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen tetap Warunk

UpNormal yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti di Kota Makassar.

b. Sampel

Menurut Sugiyono (2013:149), sampel merupakan bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel

pada penelitian ini menggunakan Probability Sampling (populasi tidak diketahui),

yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan

yang sama untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2013:154). Dikarenakan

jumlah populasinya tidak diketahui secara pasti maka untuk menentukan besarnya

sampel digunakan rumus unknown populations (Frendy,2011:53) sebagai berikut:
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Keterangan:

n = Ukuran Sampel

Z = tingkat keyakinan sampel yang dibutuhkan dalam penelitian pada

(α= 5% atau derajat keyakinan ditentukan dengan 95% maka Z= 1,96)

μ = margin of error, tingkat kesalahan yang dapat ditolerir (ditentukan 10%)

Dengan menggunakan rumus di atas, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

n = 96,4 = 97 responden

Dari hasil perhitungan tersebut maka diketahui besar sampel dari populasi yang

diperlukanadalh 97 responden.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Penelitian Pustaka (Library Research), yaitu pengumpulan data teoritis dengan

cara menelaah berbagai buku literatur dan bahan referensi pustaka lainnya.

2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu pengumpulan data lapangan cara

pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan

menempuh cara-cara sebagai berikut:

a. Kuesioner yaitu pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar

pernyataan kepada responden yang dijadikan sebagai sampel dalam

penelitian. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan
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secara tertulis sehingga memberikan tanggung jawab kepada responden

untuk membaca dan menjawab pertanyaan.

b. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah

tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau

lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan bila peneliti bermaksud

memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami

individu berkenan dengan topik yang diteliti dan maksud melakukan

eksplorasi terhadap isu tersebut.

c. Dukumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan

penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau

pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan

koran, dan bahan referensi lain.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Kualitatif

Yaitu data yang diperoleh dari konsumen dalam bentuk informasi baik

secara lisan maupun secara tulisan.

b. Data Kuantitatif

Yaitu data yang diperoleh dari pihak konsumen dalam bentuk angka-angka.
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3.4.2 Sumber Data

a. Data Primer

yaitu data yang diperoleh secara langsung berdasarkan hasil observasi dan

koesioner dengan konsumen.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen perusahaan berupa laporan tertulis

yang dibuat secara berskala.

3.5 Metode Analisis Data

Untuk mengadakan pengujian terhadap hipotesis ini dan menjawab

rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis menggunakan

analisis data sebagai berikut:

3.5.1 Analisis Regresi Linear berganda

Analisis ini digunakan karena variabel independen dalam penelitian lebih

dari satu. Regresi linear berganda yang digunakan untuk menganalisis penelitian

ini adalah analisis linear dengan dua variabel independen penelitian dan satu

variabel dependen. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel

X1, X2, X3 terhadap Y yang persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut:

Y =β0+ β1X +  β2X +  β3X + e

Y = kepuasan konsumen warunk upnormal

X1= variasi menu

X2= Harga

X3= Suasana Tempat

Β0= Konstanta
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β1β2 = Koefisien Regresi

e = Standar error

3.5.2 Uji Validitas dan Reabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner.

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk

mengungkapkan sesutau yang diukur kuesioner tersebut Sujarweni (2016).

Pengujian validitas dapat dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 22.

Pengujian suatu data dapat dinyatakan valid apabila rhitung >  rtabel.

2. Uji Reliabilitas

Uji reabilitas adalah sebenarnya alat untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari varibel atau construct. Suatu kuesioner dikatakan

relliable atau handal jika jawaban sesorang terhadap pernyataan adalah konsisten

atau stabil dari waktu ke waktu Sujarweni (2016). Pengolahan data dilakukan

dengan menggunakan SPSS. Uji reabilitas data dapat dilakukan dengan uji

statisktik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan

nilai Cronbach Alpha > 0,60 Sujarweni (2016).

3.5.3 Pengujian Hipotesis

1. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F adalah untuk mengetahui hubungan antara X dan Y apakah variabel

X1 dan X2 benar-benar berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Uji F

digunakan untuk mengetahui signifikasi pengaruh variabel bebas X1,X2,X3

terhadap variabel terikat Y secara bersamaan. Pengujian ini dilakukan beberapa

langkah sabagai berikut:
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Membuat hipotesis:

- Ho : tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan pada masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

- Ha : ada pengaruh yangsignifikan secara simultan pada masing-masing

variabel bebas terhadap variabel terikat.

Menentukan F tabel dan F hitung

- F tabel dengan signifikasi sebesar 5%

- F hitung di dapat dari perhitungan komputer

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai F

- Bila F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima

- Bila F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai F

-Bila probabilitas < 0,005 maka Ho ditolak dan Ha diterima

-Bila probabilitas > 0,005 maka Ho diterima dan Ha ditolak

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dimaksudkan untuk melihat apakah secara individu variabel ebbas

mempunyai pengaruh terhadap variabel tidka bebas, dengan asumsi variabel bebas

lainnya konstan. Uji t digunakan untuk uji signifikan pengaruh variabel bebas (X)

terhadap variabel terikat (Y). Apakah variabel X1, X2 dan X3 , berpengaruh

secara signifikan terhadap variabel Y yaitu kualitas secara terpisah. Pengujian ini

dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

Membuat hipotesis:

- Ho: tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial pada masing-masing

variabel bebas terhadap variabel terikat.
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- Ha: ada pengaruh yang signifikan secara parsial pada masing-masing

variabel bebas terhadap variabel terikat.

Menentukan t tabel dan t hitung:

- t tabel dengan signifikasi sebesar 5%

- t hitung di dapat dari perhitungan komputer

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai t

- Bila t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima

- Bila t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak

Pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas

- Bila probabilitas < 0,005 maka Ho ditolak dan Ha diterima

- Bila probabilitas > 0,005 maka Ho diterima dan Ha ditolak

3.6 Definisi Operasional

Dalam rangka menyatukan presepsi dalam penelitian ini maka dirumuskan

definisi operasionalnya. “ pengaruh variasi menu, harga dan suasana tempat

terhadap kepuasan pelanggan Warunk UpNormal di makassar” dimaksud bahwa

variasi menu, harga dan suasana tempat berpengaruh positif terhadap kepuasan

konsumen Warunk Upnormal. Adapun definisi operasionalnya, yaitu:

1. Variasi menu adalah susunan kegiatan kreatifitas dari suatu bahan makanan

yang dikombinasikan oleh Warunk UpNormal. Adapun indikator empirisnya

yaitu:

a. Produk yang dijual di Warunk UpNormal memiliki berbagai varian dan rasa

yang berbeda.

b. Warunk UpNormal sering berinovasi dengan ragam menu terbaru.

c. Produk yang di jual Warunk UpNormal memenuhi selera konsumen
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2. Harga adalah ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan seseorang

terhadap produk yang dibelinya. Adapun indikatornya yaitu:

a. Daftar Harga (list Price) yaitu informasi mengenai harga produk yang

ditawarkan agar konsumen dapat lebih mudah mempertimbangkan produk

apa yang akan dipesan.

b. Potongan harga khusu yaitu potongan harga yangdiberikan oleh produsen

kepada konsumen pada saat waktu tertentu.

c. Harga yang dipresepsikan yaitu presepsi pelanggan terhadap hargayang

diterima apakah tinggi, rendah atau standar.

3. Suasana tempat adalah Store atmosphere yang sangat berpengaruh bagi sebuah

toko untuk membuat pelanggan merasa betah dan nyaman memilihmilih jenis

produk yang akan dibelinya. Adapun indikatornya yaitu:

a. Pencahayaan

b. Suhu dalam ruangan

c. Tata letak suatu barang

d. Desain dan warna

4. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah

membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Adapun

indikatornya sebagai berikut:

a. Kesesuaian harapan yaitu Merupakan tingkat kesesuaian antara kinerja

produk yang diharapkan oleh pelanggan dengan yang dirasakan oleh

pelanggan.
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b. Minat berkunjung kembali yaitu Merupakan kesedian pelanggan untuk

berkunjung kembali atau melakukan pembelian ulang terhadap produk.

c. Kesediaan merekomendasikan yaitu Merupakan kesediaan pelanggan untuk

merekomendasikan produk yang telah dirasakannya kepada teman atau

keluarga
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Warunk Upnormal merupakan restoran yang terletak di Jalan Landak

baru No. 72 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warunk Upnormal adalah

restoran franchise yang memiliki 100 stop kontak yang disediakan masing-

masing satu buah di setiap meja dan juga wifi dengan kecepatan 100 Mbps.

Tak hanya itu, restoran ini juga memiliki private room bagi yang sudah

memesan dan beberapa board game yang disediakan di lemari dan dipinjamkan

secara gratis. Hal tersebut menjadi keunggulan kompetitif berupa atmosfer

yang menunjang, sehingga banyak anak muda yang datang ke sana didukung

harga yang ekonomis, yakni mulai IDR 12.000 hingga 37.000 belum termasuk

ppn.

Ruangan di Warunk Upnormal terbagi menjadi smoking dan non-

smoking. Untuk private room berada di halaman luar dekat smoking room.

Pemilik memiliki kebijakan setiap konsumen dapat menikmati ruangan tersebut

asal memesan terlebih dahulu. Hal ini menjadi keunikan Warunk Upnormal,

karena belum ada banyak restoran di Makassar yang memiliki ruangan pribadi

seperti itu.

4.1.1 Sejarah Perusahaan

Pusat Warunk Upnormal berada di Bandung dipelopori oleh 4 pemilik,

dengan pencetus pertama bernama Rex Marindo. Website resminya adalah

www.warunkupnormal.com. Hingga sekarang, franchise Warunk Upnormal
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sudah mencapai 60 lebih di berbagai kota dan bahkan pulau berbeda, seperti

Bandung, Bekasi, Jakarta, Cirebon, Depok, Cimahi, Tangerang, Bogor,

Jogjakarta, Solo, Surabaya, Malang, Purwokerto, Kediri, Batam, Lampung,

Makasar, Samarinda, Pekanbaru, Madura, dan sebagainya.

4.1.2 Visi Misi Perusahaan

4.1.2.1 Visi

Visi Warunk Upnormal adalah menjadi restoran yang inovatif serta unik

dengan mengambil konsep warung namun bangunan sesungguhnya adalah

restoran.

4.1.2.2 Misi

Misinya adalah menetapkan pelayanan konsisten (senyum dan sopan) serta

terus menginovasi makanan dan minuman sesuai visinya dan juga tetap

menetapkan harga ekonomis seperti konsep warung.
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4.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Karakteristik Responden

Responden dari penelitian ini adalah pelanggan Warunk Upnormal yang

berlokasi di Kota Makassar. Adapun pertanyaan yang termuat dalam kuesioner

terdiri dari dua bagian, yaitu pertanyaan mengenai identitas responden dan

pertanyaan mengenai kedua variabel independen yaitu tingkat variasi menu,

harga, dan suasana tempat. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai identitas

responden berdasarkan jenis kelamin, umur, pekerjaan, frekuensi berkunjung, dan

dengan siapa berkunjung. Penggolongan yang dilakukan terhadap responden

dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas objek penelitian.

Gambaran umum objek penelitian tersebut satu per satu dapat diuraikan sebagai

berikut:

DIREKTUR

MANAJER

MANAJEMEN
REPRESENTATIF

KOOR. KITCHEN KOOR. BAR KOOR. SERVER

STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF
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4.2.2 Jenis Kelamin

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 4.1 yakni deskripsi identitas responden berdasarkan jenis

kelamin, menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki laki sebesar

28 orang atau 28,9% dan yang berjenis kelamin perempuan sebesar 69 orang

atau 71,1%. Jadi pelanggan yang dominan mengunjungi Warunk Upnormal

adalah perempuan.

4.2.3 Umur

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Usia Frekuensi Persentase

<17  tahun 6 6,2%
17-20 tahun 57 58,8%
20-30 tahun 18 18,6%
> 30 tahun 16 16,5%

Jumlah 97 100%

Berdasarkan tabel 4.2 yakni deskripsi identitas responden berdasarkan jenis

umur, menunjukkan bahwa responden yang berusia < 17 tahun sebanyak 6 orang

atau 6,2%, responden yang berusia 17-20 tahun sebanyak 57 orang atau 58,8%,

responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 18 orang atau 18,6%, dan

Jenis Kelamin Jumlah Persentase

Laki-Laki 28 28,9%

Perempuan 69 71,1%

Jumlah 97 100%
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rsponden dengan usia > 30 tahun sebanyak 16 orang atau 16,5%. Jadi pelanggan

yang dominan mengunjungi Warunk Upnormal berusia 17-20 tahun.

4.2.4 Pekerjaan

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan Frekuensi Persentase

Siswa SMP/SMA 21 21,6%
Mahasiswa 43 44,3%

PNS 17 17,5%
Wirausaha 16 16,5%

Jumlah 97 100%

Berdasarkan tabel 4.3 yakni deskripsi identitas responden berdasarkan

pekerjaan, menunjukkan bahwa responden pelajar SMP/SMA sebanyak 21 atau

21,6%, responden Mahasiswa sebanyak 43 atau 44,3%, responden dengan

pekerjaan sebagai PNS sebanyak 17 orang atau 17,5%, dan responden dengan

pekerjaan sebagai wirausaha sebanyak 16 orang atau 16,5%. Jadi pelanggan

yang dominan mengunjungi Warunk Upnormal adalah Mahasiswa.

4.2.5 Frekuensi Berkunjung

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Frekuensi Berkunjung

Frekuensi Berkunjung Frekuensi Persentase

1x seminggu 20 20,6%
2x seminggu 5 5,2%
1x sebulan 28 28,9%

Lainnya 44 45,4%

Jumlah 97 100%
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Berdasarkan tabel 4.4 yakni deskripsi identitas responden berdasarkan

frekuensi berkunjung ke Warunk Upnormal, menunjukkan bahwa responden

yang mengunjungi Warunk Upnormal 1x seminggu sebanyak 20 orang atau

20,6% , responden yang mengunjungi Warunk Upnormal 2x seminggu sebanyak

5 orang atau 5,2%, responden yang mengunjungi Warunk Upnormal 1x sebulan

sebanyak 28 orang atau 28,9%, dan responden yang menjawab lainnya sebanyak

44 orang atau 45,4%. Responden yang dominan menjawab lainnya,

mengunjungi Warunk Upnormal jika ada keperluan saja atau jika mereka

memiliki waktu luang. Tidak frekuensi yang spesifik berapa kali mereka

mengunjungi Warunk Upnormal.

4.2.6 Berkunjung Dengan Siapa

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Berkunjung Dengan Siapa

Berkunjung Dengan Siapa Frekuensi Persentase

Teman 39 40,2%
Keluarga 34 35,1%

Rekan kerja 12 12,4%
Lainnya 12 12,4%

Jumlah 97 100%

Berdasarkan tabel 4.5 yakni deskripsi identitas responden berdasarkan

berkunjung ke Warunk Upnormal dengan siapa, menunjukkan bahwa responden

yang berkunjung ke Warunk Upnromal dengan teman sebanyak 39 orang atau

40,2%, responden yang berkunjung ke Warunk Upnromal dengan keluarga

sebanyak 34 orang atau 435,1%, responden yang berkunjung ke Warunk

Upnromal dengan rekan kerja sebanyak 12 orang atau 12,4%, dan responden
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yang berkunjung ke Warunk Upnromal dengan lainnya seperti pacar sebanyak

12 orang atau 12,4%.. Jadi pelanggan yang dominan mengunjungi Warunk

Upnormal bersama teman.

4.2.7 Analisis Deskriptif Variabel

Dalam penelitian ini diperoleh data untuk semua variabel sebagaimana

tergambar pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6

Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics

N Range Minimum Maximum Mean
Std.

Deviation
VARIASI
MENU

97 6 9 15 13,22 1,691

HARGA 97 9 11 20 17,48 2,603
SUASANA
TEMPAT

97 8 12 20 17,63 2,214

KEPUASAN
KONSUMEN

97 9 6 15 12,62 2,352

Valid N (listwise) 97

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Variabel variasi menu dengan sampel 97 responden dengan nilai minimum

9 maximum 15 dengan rata-rata 13,22 dengan standar deviasi 1,6 yang mana

standar deviasi lebih kecil daripada rata-rata sehingga dapat disimpulkan variabel

variasi menu dapat dinilai baik dan menjadi penjelas bagaimana kepuasan

konsumen di Warunk Upnormal.

Variabel harga dengan sampel 97 responden dengan nilai minimum 11

maximum 20 dengan rata-rata 17,48 dengan standar deviasi 2,6 yang mana

standar deviasi lebih kecil daripada rata-rata sehingga dapat disimpulkan variabel
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harga dapat dinilai baik dan menjadi penjelas bagaimana kepuasan konsumen di

Warunk Upnormal.

Variabel suasana tempat dengan sampel 97 responden dengan nilai

minimum 12 maximum 20 dengan rata-rata 17,63 dengan standar deviasi 2,21

yang mana standar deviasi lebih kecil daripada rata-rata sehingga dapat

disimpulkan variabel suasana tempat dapat dinilai baik dan menjadi penjelas

bagaimana kepuasan konsumen di Warunk Upnormal.

Variabel kepuasan konsumen dengan sampel 97 responden dengan nilai

minimum 6 maximum 15 dengan rata-rata 12,62 dengan standar deviasi 2,3 yang

mana standar deviasi lebih kecil daripada rata-rata sehingga dapat disimpulkan

variabel kepuasan konsumen dapat dinilai baik.

4.2.8 Tanggapan Responden

4.2.8.1 Tanggapan Responden Mengenai Variasi Menu

Tabel 4.7
Tanggapa Responden Mengenai Variasi Menu

No Variasi Menu
SS S KS TS STS Total

F % F % F % F % F % F %

1.
Produk yang dijual di
Warunk Upnormal
memiliki berbagai
varian rasa yang
berbeda dengan produk
pesaing

67 69,1 27 27,8 3 3,1 0 0 0 0 97 100

2. Warunk Upnormal
sering berinovasi
dengan ragam menu
terbaru

40 41,2 43 44,3 13 13,4 1 1,0 0 0 97 100

3. Produk yang dijual
Warunk Upnormal
memenuhi selera Anda

43 44,3 41 42,3 12 12,4 1 1,0 0 0 97 100

Sumber: Data Primer diolah, 2019
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Berdasarkan tanggapan responden mengenai variabel variasi menu, maka

rata rata responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Ini dianggap

bahwa menu yang dijual di Warunk Upnormal telah sesuai dengan keinginan

pelanggan.

4.2.8.2 Tanggapan Responden Mengenai Harga

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Mengenai Harga

No Harga
SS S KS TS STS Total

F % F % F % F % F % F %

1.
Daftar harga di Warunk
Upnormal memudahkan
konsumen untuk
mempertimbangkan
produk apa yang akan
dipesan

45 46,4 18 18,6 33 34,0 1 1,0 0 0 97 100

2. Warunk Upnormal
biasa mengadakan
potongan harga

67 69,1 27 27,8 3 3,1 0 0 0 0 97 100

3. Harga yang ditawarkan
bersaing dengan
restoran makanan
sejenis

51 52,6 34 35,1 11 11,3 1 1,0 0 0 97 100

4. Harga yang ditawarkan
Warunk Upnormal
sesuai dengan kualitas
makanan

44 45,4 18 18,6 33 34,0 2 2,1 0 0 97 100

Sumber: Data Primer diolah,  2019

Berdasarkan tanggapan responden mengenai variabel harga, maka rata rata

responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Ini dianggap bahwa

harga di Warunk Upnormal telah sesuai dengan harapan konsumen.
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4.2.8.3 Tanggapan Responden Mengenai Suasana Tempat

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Mengenai Suasana Tempat

No Suasana Tempat
SS S KS TS STS Total

F % F % F % F % F % F %

1.
Suhu dalam ruangan
terasa sejuk sehingga
memberikan suasana
nyaman sewaktu
menikmati hidangan

44 45,4 18 18,6 33 34,0 2 2,1 0 0 97 100

2. Alunan musik yang
disajikan oleh Warunk
Upnormal menciptakan
suasana santau dan
perasaan senang

62 63,9 34 35,1 1 1,0 0 0 0 0 97 100

3. Penataan dan
pencahayaan ruangan
ditata dengan rapi
mencerminkan
keindahan

62 63,9 34 35,1 1 1,0 1 1,0 0 0 97 100

4. Desain interior ,
penataan meja dan kursi
membuat Saya merasa
nyaman sewaktu
menikmati hidangan

47 48,5 35 36,1 12 12,4 3 3,1 0 0 97 100

Sumber: Data Primer diolah,  2019

Berdasarkan tanggapan responden mengenai variabel suasana tempat, maka

rata rata responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Hal dianggap

bahwa pelanggan telah nyaman dengan suasana di Warunk Upnormal.
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4.2.8.4 Tanggapan Responden Mengenai Kepuasan Konsumen

Tabel 4.10
Tanggapan Responden Mengenai Kepuasan Konsumen

No Kepuasan Konsumen
SS S KS TS STS Total

R % R % R % R % R % R %

1.
Hidangan di Warunk
Upnormal sesuai
dengan harapan
konsumen

45 46,4 37 38,1 13 13,4 2 2,1 0 0 97 100

2. Saya akan
merekomendasikan
Warunk Upnormal
kepada  orang lain

62 63,9 34 35,1 1 1,0 0 0 0 0 97 100

3. Saya akan datang
kembali  untuk membeli
makanan di Warunk
Upnormal

46 47,4 35 36,1 12 12,4 3 3,1 1 1,0 97 100

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan tanggapan responden mengenai variabel kepuasan konsumen,

maka rata rata responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Hal ini

menunjukkan bahwa pelanggan di Warunk Upnormal dianggap telah puas.

4.2.9 Analisis Data

4.2.9.1 Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner

tersebut. Uji validitas dihitung dengan membandingkan nilai r hitung

(correlated item-total correlations) dengan nilai r tabel jika r hitung > dari r

tabel (pada taraf signifikan 5%) maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.
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Tabel 4.11
Uji Validitas

Variabel Item
Corrected

Item
(R hitung)

R tabel Keterangan

Variasi Menu (X1) X1.1
0,590

0,169
VALID

X1.2 0,858 0,169 VALID
X1.3 0,869 0,169 VALID

Harga (X2) X2.1 0,898 0,169 VALID
X2.2 0,818 0,169 VALID
X2.3 0,590 0,169 VALID
X2.4 0,887 0,169 VALID

Suasana Tempat (X3) X3.1 0,922 0,169 VALID
X3.2 0,447 0,169 VALID
X3.3 0,447 0,169 VALID
X3.4 0,830 0,169 VALID

Kepuasan Konsumen (Y) Y1 0,861 0,169 VALID
Y2 0,759 0,169 VALID
Y3 0,922 0,169 VALID

Sumber: Data Primer diolah,  2019

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa nilai dari r hitung lebih besar

dibandingkan dengan nilai r tabel (n-3) yang mana (97-3=94) pada r tabel

dipeoleh nilai r tabel sebesar 0,169 , berarti untuk uji kualitas data yang

ditunjukkan dari uji validitas bahwa semua variabel adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai

CronbachAlpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai

Cronbach Alpha (α) > 0,60 yaitu bila penelitian ulang dengan waktu dan

variabel yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Tetapi

sebaliknya bila alpha < 0,6 maka dianggap kurang handal, artinya bila variabel-

variabel tersebut dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan variabel yang

berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.
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Tabel 4.12
Uji Reliabilitas

Variabel Item Cronbach’s
Alpha

Standar
Reliabilitas Keterangan

Variasi Menu (X1) X1.1
0,959

0.60
Reliabel

X1.2 0,953 0.60 Reliabel
X1.3 0,953 0.60 Reliabel

Harga (X2) X2.1 0,952 0.60 Reliabel
X2.2 0,954 0.60 Reliabel
X2.3 0,959 0.60 Reliabel
X2.4 0,952 0.60 Reliabel

Suasana Tempat (X3) X3.1 0,951 0.60 Reliabel
X3.2 0,961 0.60 Reliabel
X3.3 0,961 0.60 Reliabel
X3.4 0,954 0.60 Reliabel

Kepuasan Konsumen
(Y) Y1

0,953
0.60

Reliabel
Y2 0,956 0.60 Reliabel
Y3 0,951 0.60 Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Nilai cronbach’s alpha semua variabel memiliki cronbach’s alpha

lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator atau

kuesioner yang digunakan untuk semua variabel semuanya dinyatakan handal

atau dapat dipercaya sebagai alat ukur.

4.2.9.2 Uji Analisis Regresi Berganda

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda

dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variasi menu, harga, dan suasana

tempat keuangan terhadap kepuasan konsumen pada Warunk Upnormal.

Statistical Package For Social Science (SPSS) akan digunakan untuk

membantu proses analisis linear berganda.
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Tabel 4.13
Analisis Regresi Berganda

Unstadardize
d Coefficients

Standardize
d

Coefficients
B Std. Error Beta t Sig

(Constant) 5,018 0,758 6,624 0,000
VARIASI MENU 0,453 0,161 0,325 2,803 0,006
HARGA 0,170 0,102 0,189 1,663 0,002
SUASANA
TEMPAT

0,492 0,075 0,463 6,543 0,000

Sumber: Data Primer diolah,  2019

Y = 5,018 + 0,453X1 + 0,170X2 +  0,492X3 +  e

1. Nilai konstanta sebesar 5,018 menunjukkan bahwa bila variabel

independennya nol maka tingkat kepuasan konsumen di Warunk

Upnormal yang dihasilkan sebesar 6,624.

2. Koefisien regresi 0,453 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 variasi

menu akan menambah tingkat kepuasan konsumen di Warunk Upnormal

sebesar 0,453 maka dapat disimpulkan variasi menu berpengaruh positif

terhadap tingkat kepuasan konsumen di Warunk Upnormal.

3. Koefisien regresi 0,170 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 harga

akan menambah tingkat kepuasan konsumen di Warunk Upnormal

sebesar 0,170 maka dapat disimpulkan harga berpengaruh positif

terhadap tingkat kepuasan konsumen di Warunk Upnormal.

4. Koefisien regresi 0,492 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 suasana

tempat akan menambah tingkat kepuasan konsumen di Warunk

Upnormal sebesar 0,492 maka dapat disimpulkan suasana tempat
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berpengaruh positif terhadap tingkat kepuasan konsumen di Warunk

Upnormal.

4.2.9.3 Uji Hipotesis

1. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara

serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dimana F hitung

> F tabel, maka hipotesis diterima atau secara bersama-sama variabel bebas

dapat menerangkan variabel terikatnya secara serentak. Sebaliknya apabila F

hitung < F tabel, maka H0 diterima atau secara bersama-sama variabel bebas

tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama

variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probability sebesar

5% (α = 0,05).

Tabel 4.14

Uji F

Model Sum of
Squares

Df Mean
Square

F Sig.

Regression 462,692 3 154,231 210,330 0,000b

Residual 68,195 93 0,733
Total 530,887 96

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Dengan tingkat signifikan 5% dan derajat kebebasan df1 = 3 dan df2 =

93 maka f tabel didapat (3:93)=2,84. Berdasarkan uji anova atau uji F dari

output SPSS, terlihat bahwa diperoleh f hitung sebesar 210,330> nilai f tabel

2,84 dan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. Secara lebih tepat, nilai F hitung

dibandingkan dengan F tabel dimana jika F hitung > F tabel maka secara
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simultan variabel-variabel independen berpengaruh positif dan signifikan

terhadap variabel dependen.

2. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing indikator

dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan

membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. Untuk menentukan nilai t-

tabel, maka ditentukan dengan tingkat signifikan 5% dengan derajat kebebasan

df= (n-k-1) dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah

indikator/variabel.

Tabel 4.15

Uji t

Unstadardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

B Std. Error Beta t Sig
(Constant) 5,018 0,758 6,624 0,000
VARIASI MENU 0,453 0,161 0,325 2,803 0,006
HARGA 0,170 0,102 0,189 1,663 0,002
SUASANA
TEMPAT

0,492 0,075 0,463 6,543 0,000

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Hipotesis 1 : Pengaruh Variasi Menu Terhadap Kepuasan Konsumen

Untuk t hitung sebesar 2,803 dan untuk nilai t tabel dari hasil n-k-1

(n=responden, k=variabel independen) sebesar 1,714. Dengan begitu berdasarkan

nilai t hitung sebesar 2,803 > 1,714 dan untuk nilai probabilitas  sebesar 0,006 <

0,05 maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian

variasi menu berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan konsumen

di Warunk Upnormal.

Hipotesis 2 : Pengaruh Harga Terhadap Kepuasan Konsumen
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Untuk t hitung sebesar 1,663 dan untuk nilai t tabel dari hasil n-k-1

(n=responden, k=variabel independen) sebesar 1,714. Dengan begitu berdasarkan

nilai t hitung sebesar 1,663 > 1,714 dan untuk nilai probabilitas  sebesar 0,001 <

0,05 maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian harga

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan konsumen di Warunk

Upnormal.

Hipotesis 3 : Pengaruh Suasana Tempat Terhadap Kepuasan Konsumen

Untuk t hitung sebesar 6,543 dan untuk nilai t tabel dari hasil n-k-1

(n=responden, k=variabel independen) sebesar 1,714. Dengan begitu berdasarkan

nilai t hitung sebesar 6,543 > 1,714 dan untuk nilai probabilitas  sebesar 0,000 <

0,05 maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian

suasana tempat berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan

konsumen di Warunk Upnormal.

4.2.9.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan dalam mendeteksi seberapa jauh

hubungan dan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Pada

data yang diolah terdapat tiga variabel independen. Seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.16

Uji Koefisien Determinasi

Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1 .934a .872 .867 .856
Sumber: Data Primer diolah,  2019

Pada tabel di atas terlihat bahwa R memperoleh nilai korelasi sebesar

R=0,934 yang artinya korelasi atau hubungan antara variabel variasi menu, harga,
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dan suasana tempat  mempunyai  pengaruh terhadap kepuasan konsumen di

Warunk Upnormal. Kemudian nilai koefisien determinasi atau R Square sebesar =

0,872 yang artinya sebesar 87,2% pengaruh kepuasan konsumen di Warunk

Upnormal dipengaruhi oleh variabel variabel variasi menu, harga, dan suasana

tempat.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Variasi Menu Terhadap Kepuasan Konsumen di Warunk

Upnormal

Dari hasil tersebut diatas, menunjukan bahwa pada saat pengujian

kualitas data semua pertanyaan yang ada pada kuesioner dikatakan valid

dengan ketentuan melebihi nilai r tabel dan untuk nilai reabilitas didapat nilai

diatas standar dapat dikatakan kuesioner yang ada dinyatakan reliabel untuk

pengujian selanjutnya.

Pengolahan data yang dilakukan maka diperoleh hasil penelitian bahwa

variabel variasi menu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan

konsumen di Warunk Upnormal. Semakin banyak variasi menu yang dijual di

Warunk Upnormal maka akan meningkatkan kepuasan konsumen. Hal ini

menunjukkan bahwa variasi menu yang dijual Warunk Upnormal dapat

mempengaruhi kepuasan konsumen karena variasi menu dianggap mampu

dalam memberikan penawaran yang beragam kepada konsumen sehingga

konsumen juga merasa puas karena kemampuan variasi menu dalam memenuhi

kebutuhan dan keinginan mereka yang berbeda-beda.
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Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2011)

yang meneliti masalah variasi menu terhadap kepuasan konsumen. Efnita

membuktikan bahwa variasi menu berpengaru terhadap kepuasan konsumen.

Dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan, produk yang ditawarkan

harus bervariasi atau berkualitas tinggi.

4.3.2 Pengaruh Harga Terhadap Kepuasan Konsumen di Warunk

Upnormal

Dari hasil tersebut diatas, menunjukan bahwa pada saat pengujian

kualitas data semua pertanyaan yang ada pada kuesioner dikatakan valid

dengan ketentuan melebihi nilai r tabel dan untuk nilai reabilitas didapat nilai

diatas standar dapat dikatakan kuesioner yang ada dinyatakan reliabel untuk

pengujian selanjutnya

Pengolahan data yang dilakukan maka diperoleh hasil penelitian bahwa

variabel harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen

di Warunk Upnormal. Artinya harga menentukan kepuasan konsumen.

Semakin terjangkau dan sesuai harapan konsumen maka kepuasan konsumen

akan meningkat..

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprillian Nia

(2013) yang meneliti masalah harga terhadap kepuasan konsumen. Konsumen

sendiri memiliki persepsi mengenai harga bahwa semakin tinggi suatu produk

maka semakin tinggi pula kualitas produk. Bila suatu produk mengharuskan

konsumen mengeluarkan biaya yang lebih besar dibanding manfaat yang

diterima maka yang terjadi adalah produk tersebut memiliki nilai negatif
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sehingga kepuasan konsumen menurun. Jika konsumen mengeluarkan biaya

yang lebih besar tetapi manfaat yang diterima juga sebanding, maka konsumen

akan merasakan suatu kepuasan.

4.3.3 Pengaruh Suasana Tempat Terhadap Kepuasan Konsumen di

Warunk Upnormal

Dari hasil tersebut diatas, menunjukkan bahwa pada saat pengujian

kualitas data semua pertanyaan yang ada pada kuesioner dikatakan valid

dengan ketentuan melebihi nilai r tabel dan untuk nilai reliabilitas didapat nilai

diatas standar dapat dikatakan kuesioner yang ada dinyatakn reliabel untuk

pengujian selanjutnya.

Pengolahan data yang dilakukan maka diperoleh hasil penelitian bahwa

variabel suasana tempat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan

konsumen di Warunk Upnormal.  Dari hasil tanggapan responden mengenai

suasana tempat, rata-rata menjawab setuju dan sangat setuju. Hal ini

menunjukkan bahwa pencahayaan dan suhu ruangan di Warunk Upnormal

membuat konsumen merasa nyaman, irama musik yang diputar membuat

suasana hati lebih tenang, kondisi ruangan yang bersih sesuai dengan harapan

konsumen. Semua ini dapat mendorong konsumen untuk merasa senang di

Warunk Upnormal, pengalamannya makan di Warunk Upnormal sesuai dengan

harapan dan merasa puas.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh David (2013)

yang meneliti masalah suasana tempat terhadap kepuasan konsumen. Suasa

tempat bertujuan untuk menarik perhatian konsumen untuk berkunjung dan
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mempertahan mereka untuk berlama-lama. Sehingga jika suasana tempat

semakin bagus atau semakin nyaman, maka akan meningkatkan kepuasan

pelanggan begitupun sebaliknya.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil analisis yaitu

sebagai berikut:

1. Variasi menu, harga, dan suasana tempat berpengaruh positif secara

parsial terhadap kepuasan konsumen di Warunk Upnormal.

2. Variasi menu, harga, dan suasana tempat berpengaruh positif secara

simultan terhadap kepuasan konsumen di Warunk Upnormal.

3. Suasana tempat merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh

terhadap kepuasan konsumen di Warunk Upnormal

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka ini dapat diberikan saran-saran

sebagai berikut:

1. Bagi pemilik Warunk Upnormal, menyadari bahwa variasi menu, harga,

dan suasana tempat yang dimilikinya dapat memberi kontribusi yang

positif terhadap Warunk Upnormal oleh karena itu pihak manajemen

operasional diharapkan dapat mempertahankan suasana tempat yang

dinilai paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dan

juga dapat meningkatkan Variasi menu dan Harga.
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2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau mengeksplorasi

variabel independen yang ada pada penelitian ini dengan variabel

lainnya, misalnya lokasi tempat.
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KUESIONER PENELITIAN

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan maksud untuk menyusun skripsi yang berjudul

“Pengaruh Variasi Menu, Harga dan Suasana Tempat Terhadap Kepuasan

Konsumen Warunk Upnormal Di Kota Makassar”. Maka diperlukan data

penelitian sesuai dengan judul tersebut.

Identitas Peneliti:

Nama : Huznul Karya

Program Studi : Manajemen

Fakultas/Instansi : STIE Nobel Indonesia

Peneliti menyadari sepenuhnya, kuesioner ini meminta waktu aktivitas

Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun demikian dengan segala kerendahan hati

peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi

kuesioner ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhya dijamin dan jawaban

tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam

rangka penyusunan skripsi ini.

Atas perhatian serta kerjama Bapak/Ibu, Peneliti ucapkan terima kasih

Hormat Saya

(Huznul Karya)
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Data Responden
Berikan tanda (√ ) sesuai dengan data diri anda :

Jenis Kelamin = L P

Usia = < 17 tahun 20 -
30tahun

17 – 20 tahun >30 tahun

Pekerjaan = Siswa SMA/SMP

Mahasiswa

PNS

Wirausaha

Lainnya

Apakah anda pernah berkujung ke Warunk Upnormal lebih dari 3 kali?

Ya, Lanjutkan kepertanyaan berikutnya

Tidak, Hentikan dan terima kasih

Berapa kali anda mengunjungi Upnormal?
1x seminggu
2x seminggu
1x sebulan
Lainnya, sebutkan :

Dengan siapa anda mengunjungi Upnormal?
Teman
Keluarga
Rekan Kerja
Lainnya, sebutkan :
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PETUNJUK PENGERJAAN KUESIONER

Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Faktor –
Faktor yang Memengaruhi kepuasan konsumen di Warunk Upnormal . Bapak/ Ibu
dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan tinggi serta
tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu
jawaban. Menjawab pertanyaan dengan cara memberi checklist (√ ) pada salah
satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
KS : Kurang Setuju
S : Setuju
SS : Sangat Setuju

VARIASI MENU

No Pernyataan STS TS KS S SS

1

Produk yang dijual di Warunk
Upnormal memiliki berbagai
varian rasa yang berbeda dengan
produk pesaing

2

Warunk Upnormal sering
berinovasi dengan ragam menu
terbaru

3
Produk yang dijual Warunk
Upnormal memenuhi selera Anda
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HARGA

SUASANA TEMPAT

No Pernyataan STS TS KS S SS

8.
Suhu dalam ruangan terasa sejuk
sehingga memberikan suasana nyaman
sewaktu menikmati hidangan

9.
Alunan musik yang disajikan oleh
Warunk Upnormal menciptakan
suasana santai dan perasaan tenang

10.
Penataan dan pencahayaan ruangan
ditata dengan rapi mencerminkan
keindahan

11.
Desain interior , penataan meja dan
kursi membuat Saya merasa nyaman
sewaktu menikmati hidangan

No Pernyataan STS TS KS S SS

4

Daftar harga di Warunk Upnormal
memudahkan konsumen untuk
mempertimbangkan produk apa yang
akan dipesan

5
Warunk Upnormal biasa mengadakan
potongan harga

6 Harga yang ditawarkan bersaing
dengan restoran makanan sejenis

7.
Harga di Warunk Upnormal sesuai
dengan kualitas makanan
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KEPUASAN KONSUMEN

No Pernyataan STS TS KS S SS

12.
Hidangan di Warunk Upnormal
sesuai dengan harapan konsumen

13.
Saya akan merekomendasikan
Warunk Upnormal kepada  orang lain

14.

Saya akan datang kembali  untuk
membeli makanan di Warunk
Upnormal
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JENIS_KELAMIN

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid LAKI-LAKI 28 28.9 28.9 28.9

PEREMPUAN 69 71.1 71.1 100.0

Total 97 100.0 100.0

USIA

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid < 17 TAHUN 6 6.2 6.2 6.2

17-20 TAHUN 57 58.8 58.8 64.9

20-30 TAHUN 18 18.6 18.6 83.5

>30 TAHUN 16 16.5 16.5 100.0

Total 97 100.0 100.0

PEKERJAAN

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid SISWA SMP/SMP 21 21.6 21.6 21.6

MAHASISWA 43 44.3 44.3 66.0

PNS 17 17.5 17.5 83.5

WIRAUSAHA 16 16.5 16.5 100.0

Total 97 100.0 100.0
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BERKUNJUNG_KE_UPNORMAL

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid YA 97 100.0 100.0 100.0

FREKUENSI_BERKUNJUNG

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 1X SEMINGGU 20 20.6 20.6 20.6

2X SEMINGGU 5 5.2 5.2 25.8

1X SEBULAN 28 28.9 28.9 54.6

LAINNYA 44 45.4 45.4 100.0

Total 97 100.0 100.0

DENGAN_SIAPA

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid TEMAN 39 40.2 40.2 75.3

KELUARGA 34 35.1 35.1 35.1

REKAN KERJA 12 12.4 12.4 87.6

LAINNYA 12 12.4 12.4 100.0

Total 97 100.0 100.0

X1.1

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid KS 3 3.1 3.1 3.1

S 27 27.8 27.8 30.9

SS 67 69.1 69.1 100.0

Total 97 100.0 100.0
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X1.2

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid TS 1 1.0 1.0 1.0

KS 13 13.4 13.4 14.4

S 43 44.3 44.3 58.8

SS 40 41.2 41.2 100.0

Total 97 100.0 100.0

X1.3

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid TS 1 1.0 1.0 1.0

KS 12 12.4 12.4 13.4

S 41 42.3 42.3 55.7

SS 43 44.3 44.3 100.0

Total 97 100.0 100.0

X2.1

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid TS 1 1.0 1.0 1.0

KS 33 34.0 34.0 35.1

S 18 18.6 18.6 53.6

SS 45 46.4 46.4 100.0

Total 97 100.0 100.0
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X2.2

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid TS 2 2.1 2.1 2.1

KS 12 12.4 12.4 14.4

S 35 36.1 36.1 50.5

SS 48 49.5 49.5 100.0

Total 97 100.0 100.0

X2.3

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid KS 3 3.1 3.1 3.1

S 27 27.8 27.8 30.9

SS 67 69.1 69.1 100.0

Total 97 100.0 100.0

X2.4

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid TS 1 1.0 1.0 1.0

KS 11 11.3 11.3 12.4

S 34 35.1 35.1 47.4

SS 51 52.6 52.6 100.0

Total 97 100.0 100.0
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X3.1

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid TS 2 2.1 2.1 2.1

KS 33 34.0 34.0 36.1

S 18 18.6 18.6 54.6

SS 44 45.4 45.4 100.0

Total 97 100.0 100.0

X3.2

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid KS 1 1.0 1.0 1.0

S 34 35.1 35.1 36.1

SS 62 63.9 63.9 100.0

Total 97 100.0 100.0

X3.3

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid KS 1 1.0 1.0 1.0

S 34 35.1 35.1 36.1

SS 62 63.9 63.9 100.0

Total 97 100.0 100.0
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X3.4

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid TS 3 3.1 3.1 3.1

KS 12 12.4 12.4 15.5

S 35 36.1 36.1 51.5

SS 47 48.5 48.5 100.0

Total 97 100.0 100.0

Y1

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid TS 2 2.1 2.1 2.1

KS 13 13.4 13.4 15.5

S 37 38.1 38.1 53.6

SS 45 46.4 46.4 100.0

Total 97 100.0 100.0

Y2

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid STS 1 1.0 1.0 1.0

TS 3 3.1 3.1 4.1

KS 12 12.4 12.4 16.5

S 35 36.1 36.1 52.6

SS 46 47.4 47.4 100.0

Total 97 100.0 100.0
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Y3

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid TS 2 2.1 2.1 2.1

KS 33 34.0 34.0 36.1

S 18 18.6 18.6 54.6

SS 44 45.4 45.4 100.0

Total 97 100.0 100.0

Descriptive Statistics

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation

VARIASI_MENU 97 6 9 15 13.22 1.691

HARGA 97 9 11 20 17.48 2.603

SUASANA_TEMPAT 97 8 12 20 17.63 2.214

KEPUASAN_KONSUMEN 97 9 6 15 12.62 2.352

Valid N (listwise) 97

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

X1.1 56.29 66.041 .590 .959

X1.2 56.69 61.216 .858 .953

X1.3 56.65 61.126 .869 .953

X2.1 56.85 58.070 .898 .952

X2.2 56.62 61.009 .818 .954

X2.3 56.29 66.041 .590 .959

X2.4 56.56 60.854 .887 .952

X3.1 56.88 57.485 .922 .951

X3.2 56.32 67.511 .447 .961

X3.3 56.32 67.511 .447 .961

X3.4 56.65 60.438 .830 .954

Y1 56.66 60.477 .861 .953

Y2 56.69 60.466 .759 .956
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Y3 56.88 57.485 .922 .951

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .934a .872 .867 .856

a. Predictors: (Constant), SUASANA_TEMPAT, HARGA,

VARIASI_MENU

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 462.692 3 154.231 210.330 .000b

Residual 68.195 93 .733

Total 530.887 96

a. Dependent Variable: KEPUASAN_KONSUMEN

b. Predictors: (Constant), SUASANA_TEMPAT, HARGA, VARIASI_MENU

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 5.018 .758 6.624 .000

VARIASI_MENU .453 .161 .325 2.803 .006

HARGA .170 .102 .189 1.663 .002

SUASANA_TEMPAT .492 .075 .463 6.543 .000

a. Dependent Variable: KEPUASAN_KONSUMEN
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