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MARKETING STRATEGY ANALYSIS OF “AMPERA” KALIMALANG 
RESTAURANT JAKARTA 

 

 
ABSTRACT 

The research is conducted in Ampera Kalimalang Restaurant Jakarta. This 
Research started from 4th July to 4th August 2009. 

The purpose of this study is to know marketing mix strategy applied of 
Ampera Kalimalang Restaurant, knowing marketing hotchpotch factor having an 
effect on dominant to decision of consumer Ampera Kalimalang restaurant, knowing 
consumer appetite whether more opting of ranch product or agriculture in Ampera 
Kalimalang restaurant. 

Research Method used by case study method. Data was collected consist of 
primary and secondary data. Data analysis which is used in analysing strategy 
marketing. Data analysis the used is statistical analysis of Doubled Linear Regression 
by paying attention classic assumption.  

Result of from this research indicate that by simultan free variable ( X) have 
an effect on signifikan to variable tied that is decision of purchasing (Y). By parsial 
free variable (X) have an effect on signifikan to decision of purchasing (Y). Variable 
Product food (X1) and promotion (X4) expressed very significant. 

 
Keyword: Marketing Mix strategy, Doubled Linear Regression 
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ANALISIS STRATEGI PEMASARAN RESTORAN AMPERA 
KALIMALANG JAKARTA 

 

 
RINGKASAN 

 
Pelaksanaan penelitian dilakukan di Restoran Ampera cabang Kalimalang 

Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama satu bulan yaitu pada tanggal 4 Juli - 4 
Agustus 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui strategi bauran 
pemasaran yang diterapkan oleh restoran Ampera Kalimalang, mengetahui faktor 
bauran pemasaran yang berpengaruh dominan terhadap keputusan konsumen untuk 
mengkonsumsi produk di restoran Ampera Kalimalang, mengetahui selera konsumen 
apakah lebih memilih produk peternakan atau perikanan di restoran Ampera 
Kalimalang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
accidental sampling. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data 
sekunder. Data primer yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, 
hasil kuisioner dari 100 responden konsumen dan wawancara dengan manajer rumah 
makan, sedangkan data sekunder diambil dari hasil pustaka. 

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian survei yang digunakan untuk 
maksud penjelasan (explanatory). Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel 
dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang 
pokok, untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui 
pengujian hipotesa. Analisa data menggunakan Analisis statistik Regresi Linear 
Berganda dengan memperhatikan asumsi klasik. Data dan informasi yang didapat 
akan dianalisis secara deskriptif.  
` Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel bebas 
(X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian (Y). 
Secara parsial variabel bebas (X) berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian (Y). Variabel produk makanan (X1) dan distribusi/tempat (X4) 
berpengaruh sangat signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). Produk yang 
ditawarkan oleh restoran Ampera Kalimalang antara lain ayam goreng, ayam bakar 
dengan menggunakan bumbu tradisional khas sunda. Mekanisme dalam penentuan 
harga berdasarkan persetujuan dari pemilik waralaba, perbedaan harga tersebut 
berdasarkan lokasi outlet dan harga jual sebesar 120 persen dari harga beli bahan 
baku dan harga untuk masing-masing produk belum termasuk pajak sebesar 15 
persen untuk pelayanan. Restoran terletak di daerah Kalimalang tepatnya di sekitar 
pertokoan dan ruko-ruko yang didukung oleh berbagai macam sarana seperti 
kemudahan transportasi umum. Restoran Ampera Kalimalang rata-rata menghabiskan 
100 potong atau 25 ekor ayam dengan total bobot 42,5 kg dalam sehari, sehingga 
ayam menjadi produk yang paling disukai oleh konsumen. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi bauran pemasaran yang telah 
dijalankan oleh restoran Ampera Kalimalang yaitu terdiri dari Strategi produk 
diantaranya menyediakan masakan dengan menggunakan bumbu tradisional khas 
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sunda. Strategi promosi yang dilakukan oleh pihak restoran adalah dengan memasang 
billboard di depan restoran dan menyebarkan brosur di sekitar daerah Kalimalang. 
Harga makanan maupun minuman yang ditetapkan oleh restoran Ampera Kalimalang 
relatif terjangkau oleh konsumen. Lokasi restoran terletak di daerah Kalimalang 
tepatnya di sekitar pertokoan dan ruko-ruko yang didukung oleh berbagai macam 
sarana seperti kemudahan transportasi umum. Berdasarkan hasil uji regresi linier 
berganda yang telah dilakukan, variabel produk makanan dan distribusi/tempat 
memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap keputusan pembelian produk restoran 
Ampera Kalimalang. Saran penulis diantaranya adalah Meningkatkan promosi 
restoran dengan menggunakan media periklanan yang dikemas secara menarik. 
Untuk hasil penelitian selanjutnya hendaknya bisa melakukan penambahan terhadap 
variabel independen yang digunakan. 

 
 

Kata kunci: Strategi Bauran Pemasaran, Regresi Linear Berganda 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Makanan adalah salah satu kebutuhan dasar hidup manusia. Seiring 

dengan bertambahnya jumlah penduduk di DKI Jakarta menyebabkan terjadinya 

peningkatan terhadap permintaan jumlah makanan. Peningkatan jumlah makanan 

tersebut ditanggapi oleh produsen dengan membuka berbagai jenis bisnis 

makanan mulai dari rumah makan, restoran hingga kafe yang menawarkan 

berbagai menu yang bervariasi. Jumlah restoran di DKI Jakarta telah mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000 jumlah restoran di DKI Jakarta 

adalah sebanyak 190 restoran, pada 2001 mangalami kenaikan mencapai 1.068 

restoran, pada tahun 2002 jumlahnya mencapai 1.224 buah, sedangkan pada tahun 

2003 adalah 1.342 buah restoran. (Dinas Pariwisata DKI Jakarta 2003). 

 Peningkatan jumlah restoran di DKI Jakarta telah menimbulkan 

persaingan yang semakin ketat. Keberhasilan dalam persaingan bisnis restoran 

ditentukan oleh kualitas produk, pelayanan yang prima, menu yang beragam, 

kecepatan dalam penyajian, lokasi yang mudah dijangkau, dan harga yang 

terjangkau. 

 Restoran waralaba cepat saji, baik dengan menu makanan asing ataupun 

menu makanan tradisional banyak diminati oleh para pengunjung, karena 

konsumen menginginkan penyajian makanan yang cepat dan praktis. Salah satu 

restoran waralaba cepat saji dengan menu makanan tradisional adalah restoran 

Ampera Kalimalang. Restoran waralaba cepat saji dengan menu makanan 
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tradisional merupakan alternatif pilihan masyarakat. Keberhasilan dari usaha 

restoran waralaba cepat saji dengan menu makanan tradisional yang bertahan 

sampai saat ini tak lepas dari strategi pemasaran yang dilakukannya untuk 

mengamati perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan pemasaran. 

 Perubahan-perubahan yang terjadi membuat pihak manajemen restoran 

perlu memiliki altenatif-alternatif strategi untuk menghadapi situasi bisnis yang 

berubah. Untuk itu pihak manajemen perlu membuat strategi pemasaran, dengan 

melihat keadaan lingkungan pemasaran untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang merupakan kendala ataupun memberikan peluang bagi perusahaan sehingga 

dapat menghindari resiko yang berhubungan dengan usahanya dan memanfaatkan 

peluang untuk mencapai tujuan perusahaan.  

Pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor sosial, budaya, ekonomi dan manajerial. Berbagai faktor tersebut 

menyebabkan masing-masing individu maupun kelompok mendapatkan 

kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan 

produk yang mereka nilai komoditas (Rangkuti, 2001). 

Strategi pemasaran terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang mendasari 

manajemen pemasaran untuk mencapai tujuan bisnis dan pemasarannya dalam 

sebuah pasar sasaran. Strategi pemasaran mengandung keputusan dasar salah 

satunya adalah tentang bauran pemasaran / marketing mix. Bauran pemasaran 

adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai 

tujuan dalam pasar sasaran (Kotler, 1993). Bauran pemasaran yang digunakan 

perusahaan berbeda untuk setiap produk yang berbeda, produk baru yang 

memasuki pasar menggunakan bauran pemasaran yang berbeda untuk produk 
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yang sudah mempunyai pangsa pasar (market share) (Koeswara, 1995). Kotler 

(1997) mengatakan bahwa bauran pemasaran adalah kombinasi dari empat 

variabel, kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran yaitu produk 

(product), struktur harga (price), kegiatan promosi (promotion), dan sistem 

distribusi (place). Dengan mempertimbangkan situasi pasar, maka salah satu 

strategi untuk memenangkan persaingan adalah dengan menyediakan produk yang 

dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen atau pasar sasaran. Untuk 

menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar, sangat 

diperlukan pengetahuan mengenai perilaku konsumen dalam pembelian produk 

tersebut. Perusahaan harus mengetahui variabel-variabel dari produk yang 

dipertimbangkan konsumen dalam menentukan pilihan. 

 Pada umumnya, tidak seluruh variabel pemasaran yang ditampilkan oleh 

perusahaan akan dipertimbangkan oleh konsumen dalam memutuskan untuk 

membeli suatu produk. Oleh karena itu, perusahaan harus mengetahui variabel 

bauran pemasaran yang menjadi pertimbangan konsumen dan variabel apa yang 

dominan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Bila perusahaan dapat 

mengetahuinya maka perusahaan akan dapat mengatur kombinasi antar variabel 

agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Untuk mengetahui pengaruh variabel bauran pemasaran restoran Ampera 

Kalimalang terhadap keputusan pembelian konsumen maka perlu dilakukan suatu 

analisis terhadap pasar. Hasil analisis ini nantinya akan menunjukkan ada 

tidaknya pengaruh antara variabel pemasaran produk restoran Ampera Kalimalang 

dengan keputusan pembelian konsumen, seberapa jauh pengaruh antara masing-

masing variabel tersebut dan menunjukkan variabel mana yang dominan 
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mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dengan mengetahui variabel 

pemasaran mana dari produk restoran Ampera Kalimalang yang dominan 

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen, perusahaan dapat 

memfokuskan perhatian pada variabel yang dominan untuk dikembangkan atau 

disempurnakan. 

Peneliti memilih mengadakan penelitian pada restoran Ampera 

Kalimalang dikarenakan restoran Ampera Kalimalang merupakan restoran 

Indonesia khas sunda dan tergolong salah satu restoran waralaba yang cukup 

besar dan mempunyai banyak cabang di daerah Bandung dan Jabodetabek, 

sehingga restoran Ampera Kalimalang sangat berkepentingan untuk dapat 

mempertahankan pangsa pasarnya. Untuk tujuan tersebut, maka perlu dilakukan 

suatu analisis terhadap pasar mengenai pengaruh variabel bauran pemasaran 

produk restoran terhadap keputusan pembelian konsumen. Hasil analisis ini 

nantinya akan menunjukkan ada tidaknya pengaruh antara variabel bauran 

pemasaran dengan pengaruh pembelian konsumen, seberapa jauh keeratan 

pengaruh antara masing-masing variabel tersebut, dan menunjukkan variabel 

mana yang dominan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dengan 

mengetahui variabel bauran pemasaran mana yang dominan pengaruhnya 

terhadap keputusan pembelian konsumen, sehingga perusahaan dapat 

memfokuskan perhatian pada variabel yang dominan untuk dikembangkan atau 

disempurnakan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Restoran Ampera yang berlokasi di Kalimalang adalah salah satu jenis 

restoran siap saji yang bersifat waralaba. Ketatnya persaingan bisnis restoran 

waralaba mengharuskan pihak manajemen untuk selalu berorientasi kepada 

kepentingan konsumen, untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar.  

Restoran Ampera Kalimalang yang berdiri pada tahun 1986 sampai saat 

ini memiliki karyawan 14 orang, membutuhkan strategi pemasaran yang 

disesuaikan dengan tujuan perusahaan, sehingga perlu dilakukannya bauran 

pemasaran/Marketing Mix. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui strategi 

pemasaran yang tepat dan sesuai untuk diterapkan pada restoran Ampera 

Kalimalang agar dapat bersaing dengan perusahaan waralaba lainnya. 

Berdasarkan uraian diatas, beberapa permasalahan yang perlu dikaji dalam 

peneitian ini antara lain: 

1. Bagaimana strategi bauran pemasaran yang diterapkan oleh restoran 

Ampera Kalimalang? 

2. Faktor bauran pemasaran manakah yang berpengaruh sangat signifikan 

terhadap keputusan konsumen dengan keputusan pembelian produk 

restoran Ampera Kalimalang?  

3. Apakah konsumen lebih memilih produk peternakan atau perikanan di 

restoran Ampera Kalimalang? 
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1.3. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui strategi bauran pemasaran yang diterapkan oleh restoran 

Ampera Kalimalang. 

2. Mengetahui faktor bauran pemasaran yang berpengaruh sangat signifikan 

terhadap keputusan konsumen untuk mengkonsumsi produk di restoran 

Ampera Kalimalang. 

3. Mengetahui selera konsumen apakah lebih memilih produk peternakan 

atau perikanan di restoran Ampera Kalimalang. 

 

1.4. Manfaat  

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat, yaitu sebagai berikut: 

1. Sebagai masukan bagi pihak restoran Ampera cabang Kalimalang dalam 

merumuskan strateginya, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan laba 

perusahaan. 

2. Sebagai bahan informasi strategi pemasaran serta menjadi bahan masukan 

bagi penelitian lebih lanjut. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi, yaitu faktor internal dan eksternal yang berpengaruh cukup besar 

dalam jalannya usaha. Restoran Ampera merupakan suatu usaha waralaba, tentu 

saja telah melakukan bauran pemasaran (meliputi bauran produk, bauran harga, 

bauran promosi, dan bauran tempat) untuk kelancaran usaha, tetapi dalam 

6 
 



melakukan bauran pemasaran tidak dapat terlepas dari faktor lingkungan 

perusahaan.  Beberapa faktor tersebut mempengaruhi konsumen terhadap 

keputusan pembelian. Kemudian faktor bauran pemasaran dianalisis dengan 

menggunakan analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel X terhadap Y dalam menjalankan kegiatan pemasaran sehingga 

kualitas mutu produk serta pelayanan dapat mencapai pasar sasaran. Secara 

ringkas alur kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti pada 

gambar 1. 

Perusahaan Restoran Ampera 

 

           Strategi Bauran Pemasaran 
 
  

 
 Produk, Harga, Promosi, dan Tempat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 Analisis Regresi Berganda 
  
 
 
 
 
 
 
                                      

 
Lingkungan Perusahaan 

 
Strategi Pemasaran  

 
 
 
 

Gambar 1. Alur Kerangka Pikir 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Waralaba 

Waralaba berasal dari wara (lebih atau istimewa) dan laba (keuntungan). 

Jadi waralaba berarti usaha yang memberikan keuntungan lebih atau istimewa. 

Secara hukum waralaba berarti persetujuan legal atas pemberian hak atau 

keistimewaan untuk memasarkan suatu produk atau jasa dari pemilik waralaba 

yang diatur dalam suatu aturan permainan tertentu. Kata mandiri atau bebas disini 

lebih mengarah kepada arti kepemilikan. Waralaba bukanlah cabang perusahaan 

milik pemilik waralaba, melainkan usaha yang mandiri. 

Pemegang waralaba biasanya membayar suatu biaya untuk mendapatkan 

hak istimewa ini ditambah royalti atau penjualan kotor. Untuk itu, kedua belah 

pihak diikat dalam suatu perjanjian atau kontrak yang memuat hak dan kewajiban 

kedua belah pihak (Fox, 1993). Salah satu kewajiban pemilik waralaba adalah 

harus memberikan bantuan manajemen, teknis, dan pemasaran, sedangkan 

pemegang waralaba harus membayar sejumlah uang kepada pemilik waralaba 

(Mendelshon, 1993).  

 

2.2 Pemasaran  

Pemasaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial dan manajerial 

yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan 

dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk 

yang bernilai dengan pihak lain (Kotler, 1997). Pemasaran adalah suatu proses 
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kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi dan 

manajerial. Berbagai faktor tersebut menyebabkan masing-masing individu 

maupun kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan menukarkan produk yang mereka nilai komoditas (Rangkuti, 

2001). 

Strategi pemasaran terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang mendasari 

manajemen pemasaran untuk mencapai tujuan bisnis dan pemasarannya dalam 

sebuah pasar sasaran. Strategi pemasaran mengandung keputusan dasar salah 

satunya adalah tentang bauran pemasaran / marketing mix. Bauran pemasaran 

adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai 

tujuan dalam pasar sasaran (Kotler, 1993). 

Bauran pemasaran yang digunakan perusahaan berbeda untuk setiap 

produk yang berbeda, produk baru yang memasuki pasar menggunakan bauran 

pemasaran yang berbeda untuk produk yang sudah mempunyai pangsa pasar 

(market share) (Koeswara, 1995). Kotler (1997) mengatakan bahwa bauran 

pemasaran adalah kombinasi dari empat variabel, kegiatan yang merupakan inti 

dari sistem pemasaran yaitu produk (product), struktur harga (price), kegiatan 

promosi (promotion), dan sistem distribusi (place). Bauran pemasaran tersebut 

mempengaruhi kegiatan pemasaran perusahaan. Untuk lebih jelasnya konsep 

bauran pemasaran tersebut dapat dilihat pada gambar 2. 
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BAURAN PEMASARAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    HARGA 
 
Daftar harga 
Rabat 
Potongan 
Syarat kredit 
Jangka waktu 
Pembayaran 

  PRODUK 
 
Keseragaman 
Produk 
Kualitas 
Desain 
Bentuk 
Merk 
Kemasan 
Ukuran 
Pelayanan 

                  Pasar Sasaran 

PROMOSI 
 
Promosi penjualan 
Iklan 
Usaha penjualan 
Humas 
Pemasaran langsung 

TEMPAT 
 
Saluran 
Ruang lingkup 
Penyortiran 
Lokasi 
Persediaan 
Pengangkutan 

Gambar 2. Empat P (Product, Price, Promotion, dan Place) dalam Bauran 
Pemasaran (Kotler, 1997). 

 
 

Bila perusahaan menginginkan untuk memperoleh keberhasilan dalam 

mempengaruhi tanggapan pada konsumen pada pasar segmen tertentu, maka 

perusahaan harus merumuskan kombinasi alat-alat bauran pemasaran tersebut 

dengan tepat dan menggunakan strategi pemasaran yang sesuai dengan prilaku 

konsumennya. Perumusan strategi pemasaran sangat ditentukan oleh karakteristik 

segmen pasarnya yaitu menyangkut perilaku konsumen dalam proses 

pembeliannya. 
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2.2.1 Produk 

A. Pengertian produk 

Produk merupakan unsur pertama dan yang paling penting dalam bauran 

pemasaran. Perencanaan bauran pemasaran dimulai dengan memformulasikan 

suatu penawaran yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. 

Kotler (2001) menjelaskan bahwa produk  adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperloleh, digunakan, atau 

dipasarkan meliputi barang-barang fisik, pengalaman, peristiwa, orang, 

tempat, property, organisasi, gagasan. 

produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen 
untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi 
pasar sebagai pemenuh kebutuhan atau keinginan pasar yang 
bersangkutan. Produk yang ditawarkan tersebut meliputi barang fisik, 
jasa, orang/pribadi, tempat, organisasi, dan ide.  
 

B. Tingkat produk  

Dalam merencanakan penawaran pasar, pemasar perlu berfikir melalui 

lima tingkat produk. Tiap tingkat menambah lebih banyak nilai pelanggan, 

dan kelimanya akan membentuk suatu hirarki nilai pelanggan (Kotler, 2001) 

antara lain : 

1. Manfaat utama (core benefit) yaitu jasa atau manfaat dasar yang 

sesunnguhnya dibeli pelanggan. 

2. Produk dasar (basic product), pemasar harus mengubah manfaat inti 

tersebut menjadi produk dasar. 

3. Produk yang diharapkan (expected product), yaitu satu set atribut dan 

persyaratan yang biasanya diharapkan dan disetujui pembeli ketika 

membeli produk tersebut. 
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4. Produk yang ditingkat (augmented product), yaitu meliputi tambahan jasa 

dan manfaat yang dapat membedakan dari produk pesaing. 

5. Produk potensial, yaitu mencangkup semua peningkatan dan transformasi 

yang akhirnya akan dialami produk tersebut dimasa depan. Jika produk 

yang ditingkatkan menggambarkan apa yang termasuk dalam produk saat 

ini, maka produk potensial menunjukan evolusi yang mungkin terjadi.   

C. Klasifikasi produk 

Pemasar biasanya mengklasifikasikan produk berdasarkan karakteristik 

produk : daya tahan, wujud, penggunaan. Tiap produk memiliki satu strategi 

bauran pemasaran  yang sesuai (Kotler, 2001) : 

1. Barang yang tidak tahan lama (nondurable goods) barang yang tidak tahan 

lama adalah barang yang berwujud yang biasanya di komsumsi dalam satu 

atau beberapa kali penggunaan. 

2. Barang tahan lama (durable goods) barang tahan lama adalah barang 

berwujud yang biasanya digunakan berkali-kali. Produk tahan lama 

biasanya memerlukan penjualan dan pelayanan yang lebih tinggi, dan 

memerlukan lebih banyak garansi dari penjualan. 

3. Jasa (service) jasa yang bersifat tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan 

dan mudah habis. Akibatnya, jasa biasanya memerlukan lebih banyak 

pengendalian kualitas, kredibilitas pemasok dan kemampuan penyesuaian. 

Menurut penggunanya, produk dapat dibedakan menjadi dua yaitu produk 

konsumen dan produk industri. 
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a. Produk konsumen 

Produk kosumen adalah produk yang dibeli oleh konsumen akhir untuk 

konsumsi pribadi. (Kotler, 2001) produk konsumen dapat dibedakan 

menjadi empat jenis yaitu : 

1) Convenience goods adalah barang-barang yang biasanya sering 

dibeli konsumen, segera, dan usaha minimum. Contohnya meliputi 

sabun dan surat kabar. Convenience goods dapat dibagi menjadi : 

 Barang kebutuhan sehari-hari (staples). 

 Impluse goods adalah barang yang dibeli berdasarkan 

keinginan seketika, tanpa perencanaan. 

 Emergency goods adalah barang-barang yang di beli pada 

saat kebutuhan itu mendesak. 

2) Shopping goods adalah produk konsumen dimana dalam proses 

pemilihan dan pembeliannya, konsumen melakukan perbandingan 

karakteristik seperti kecocokan, kualitas, gaya, dan harga. 

Shopping goods dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 

 Homogeneous goods merupakan barang-barang yang oleh 

konsumen dianggap serupa dalam hal kualitas tetapi 

berbeda dalam harga. 

 Heterogeneous goods adalah barang-barang yang aspek 

karakteristik atau ciri-cirinya dianggap lebih penting oleh 

konsumen daripada harganya. 

3) Speciality goods adalah produk konsumen dengan karakteristik 

unik atau identifikasi merek yang dicari oleh kelompok pembeli 
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tertentu, sehingga mereka mau mengeluarkan usaha khusus untuk 

memperolehnya. 

4) Unsougught goods adalah barang-barang yang tidak diketahui 

namun secara normal konsumen tidak berfikir untuk membelinya. 

b. Produk industri 

 Produk industri adalah produk yang dibeli untuk pemrosesan lebih 

lanjut atas penggunaan yang terkait dengan bisnis. Produk industri dapat 

dibedakan menjadi tiga yaitu : 

1) Bahan baku dan suku cadang (material dan parts) adalah barang-

barang yang  sepenuhnya masuk ke produk. 

2) Barang modal (capital item) adalah barang-barang tahan lama yang 

memudahkan pengembangan atau pengelolaan produk akhir. 

3) Perlengkapan dan jasa bisnis adalah barang dan jasa yang tidak 

tahan lama yang membantu pengembangan atau pengelolaan akhir. 

D. Bauran produk 

Bauran produk menurut Kotler (2001), adalah rangkaian suatu produk dan 

unit produk yang ditawarkan suatu penjual tertentu kepada pembeli. 

Bauran produk memiliki empat dimensi yaitu : 

1) Lebar bauran produk : mengacu pada beberapa banyak hal lini 

produk perusahaan itu. 

2) Panjang bauran produk : mengacu pada jumlah unit produk dalam 

bauran produknya. 

3) Kedalaman bauran produk : mengacu pada banyak varian yang 

ditawarkan tiap produknya. 
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4) Konsistensi bauran produk : mengacu pada seberapa erat hubungan 

berbagai lini dalam pengguna akhir, persyaratan produksi, saluran 

distribusi. 

Dari keempat dimensi bauran produk tersebut memberikan pegangan 

untuk menentukan strategi produk perusahaan. Perusahaan dapat menambah 

lini produk baru, sehingga memperlebar bauran produknya. 

E. Siklus hidup produk 

Menurut Kotler (2001), siklus hidup produk (product life cycle) adalah 

perjalanan penjualan dan laba suatu produk selama masa hidupnya. Siklus 

hidup produk meliputi lima tahap yaitu :  

1) Pengembangan produk dimulai ketika perusahaan menemukan 

suatu gagasan atau produk baru. Selama pengembangan suatu 

gagasan produk, penjualan sebesar nol dan biaya investasi 

perusahaan menumpuk. 

2) Pengenalan adalah periode pertumbuhan penjualan yang lambat 

ketika produk diperkenalkan dipasar. Laba belum diperoleh pada 

tahap ini karena biaya pengenalan produk sangat besar. 

3) Pertumbuhan adalah periode peningkatan pesat penjualan, laba 

meningkat karena biaya promosi dibagi volume penjualan yang 

lebih besar, dan biaya produksi per unit turun lebih cepat dari pada 

penurunan harga karena pengaruh kemahiran produsen. 

4) Kedewasaaan adalah periode  pertumbuhan penjualan yang 

menurun karena produk lebih diterima oleh sebagaian besar 

pembeli potensial. Tingkat laba tetap atau menurun karena 
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pengeluaran pemasaran bertambah untuk mempertahankan  produk 

menghadapi pesaing. 

5) Penurunan adalah periode ketika penjualan menurun dan laba 

merosot. Tidak semua produk mengikuti daur hidup produk ini. 

Beberapa produk diperkenalkan dan mati dengan cepat, lainnya 

tetap berada dalam kedewasaan yang dalam waktu yang lama. 

Beberapa memasuki tahap penurunan dan kemudian terdaur 

kembali kedalam tahap pertumbuhan melalui promosi kuat dan 

posisioning ulang. 

F. Merek 

Merek menurut Kotler (2001) adalah nama, istilah, tanda, symbol, 

rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang dimaksud untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau kelompok penjual dan 

untuk membedakannya dari pesaing. Keahlian paling unik dari pemasar 

professional adalah kemampuanya untuk menciptakan, memelihara, 

melindungi, dan meningkatkan merek. Merek memiliki beberapa tujuan 

diantaranya adalah : 

1) Sebagai identitas, yang bermanfaat dalam difersiasi atau 

membedakan produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya. 

2) Alat promosi yaitu sebagai daya saing produk. 

3) Untuk membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, 

jaminan kualitas, serta prestise tertentu kepada konsumen. 

4) Untuk mengendalikan pasar. 
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G. Pengemasan (Packaging) 

Kemasan atau pembungkusan mempunyai arti yang sangat penting, karena 

kemasan tidak hanya digunakan sebagai pelindung terhadap produk, tetapi 

juga digunakan untuk dapat menyenangkan dan menarik pelanggan. 

Menurut Kotler (2001) pengemasan mencakup semua kegiatan merancang 

dan memproduksi wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Tujuan 

penggunaan kemasan antara lain meliputi : 

1) Sebagai pelindung isi (protection), misalnya dari kerusakan, 
kehilangan, berkurangnya kadar/isi dan sebagainya. 

2) Untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan (operating), 
misalnya supaya tidak tumpah, sebagai alat pemegang, mudah 
menyemprotkanya, dan lain-lain 

3) Bermanfaat dalam pemakaian ulang (reusable), misalnya untuk di 
isi kembali (refill) atau wadah lain. 

4) Memberikan daya tarik (promotion), yaitu aspek artistic, warna, 
bentuk, maupun desainnya. 

5) Sebagi identitas (image) produk, misalnya berkesan kokoh/awet, 
lembut dan mewah. 

6) Distribusi (shipping), misalnya mudah disusun, dihitung, dan 
ditangani. 

7) Informasi (labeling), yaitu menyangkut isi, pemakai dan kualitas. 
8) Sebagai cermin inovasi produk, berkaitan dengan kemajuan 

teknologi dan daur ulang. 
 

H. Pelabelan  

Pelabelan adalah subset dari pengemasan. Menurut (Kotler, 2001)   Label 

merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai 

produk dan penjual. Penjual harus memberi label pada produknya. Label bisa 

hanya berupa tempelan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang 

dengan rumit yang merupakan kesatuan dengan kemasan. Label biasa hanya 

mencamtumkan merek atau banyak informasi. Label memiliki banyak fungsi 

antara lain : 

1) Label mengidentifikasikan produk atau merek 
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2) Label menentukan kelas produk 

3) Label menjelaskan produk : siapa pembuatnya, kapan dibuat, apa 

isinya, bagaimana menggunakanya serta bagaimana penggunaan 

yang aman. 

4) Label mempromosikan produk melalui gambar yang menarik. 

Secara garis besar terdapat tiga macam label yaitu; 

1) Brand label, yaitu nama merek yang diberikan pada produk atau 
dicamtumkan pada kemasan. 

2) Descriptive Label, yaitu label yang memberikan informasi obyektif 
mengenai penggunaan, pembuatan, perawatan, dan kinerja produk, 
serta karakteristik-karakteristik lainya yang berhubungan dengan 
produk. 

3) Grade label, yaitu label yang mengidentifikasi penilaian kualitas 
produk dengan huruf, angka atau kata. 

 
2.2.2 Harga 

A. Pengertian Harga 

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

jumlah nilai dipertukarkan konsumen untuk manfaat memiliki atau menggunakan 

barang dan jasa (Kotler, dan Amstrong, 1997). Lebih lanjut dikemukakan, bahwa 

harga harus sebanding dengan penawaran nilai yang dilakukan kepada pelanggan, 

karena kalau tidak sebanding maka pembeli akan berpaling pada produsen 

pesaing. 

 Kotler (2002), harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran 

yang menghasilkan pendapatan, elemen lainnya menghasilkan biaya. Harga juga 

merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang paling fleksibel. Harga 

dapat diubah dengan cepat, tidak seperti ciri khas produk dan perjanjian distribusi. 

Penetapan dan persaingan harga juga merupakan masalah nomor satu yang 

dihadapi perusahaan. 
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Harga memilki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan 

para pembeli, yaitu : 

1) Peranan alokasi dan harga, yaitu fungsi harga dalam membantu 
para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau 
utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. 

2) Peran informasi dari harga, yaitu suatu fungsi harga dalam 
“mendidik” komsumen mengenai faktor-faktor produk, seprti 
kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi dimana 
pembelian mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau 
manfaatnya secara obyektif. Persepsi yang sering berlaku adalah 
bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. 

 
B. Tujuan Penetapan Harga 

Tujuan penetapan harga secara umum merupakan hal yang paling 

mendasar diantara program pemasaran lainnya. Hal tersebut karena tiga alasan 

yaitu pertama, semua produk mempunyai harga, meskipun produk tersebut gratis. 

Kedua, keputusan tentang harga dapat digunakan lebih sering daripada keputusan 

program pemasaran yang lain. Ketiga, dari sudut pandang penganggaran 

(budgetting), keputusan tentang harga mempunyai dampak terhadap penggunaan 

uang untuk program pemasaran yang lainnya. 

Menurut Phillip Kotler (2002) tujuan penetapan harga adalah sebagai 

berikut: 

1. Kelangsungan Hidup 
Perusahaan memutuskan bahwa bertahan hidup dijadikan sebagai tujuan 
utama, bila menghadapi kapasitas yang berlebih, persaingan yang tajam, 
atau perubahan selera konsumen. Perusahaan seperti ini mampu bertahan 
dalam bisnisnya sepanjang harga jualnya dapat menutup biaya variabel. 
Akan tetapi bertahan hidup hanyalah tujuan jangka pendek, sedangkan 
tujuan jangka panjangnya perusahaan harus berupaya agar produksinya 
mendapat nilai lebih di pasar.   

 
2. Laba Sekarang Maksimum 

Perusahaan yang mencoba menetapkan harga untuk mendapatkan laba 
yang maksimal, memperkirakan permintaan dan biaya yang berkaitan 
dengan berbagai alternatif harga dan memilih harga yang akan 
menghasilkan laba sekarang.  
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3. Pendapatan Sekarang Maksimum 
Maksimalisasi pendapatan membutuhkan perkiraan fungsi permintaan. 
Karena banyak manajer yang percaya maksimalisasi pendapatan akan 
menghasilkan maksimalisasi laba dalam jangka panjang dan pertumbuhan 
pangsa pasar. 

4. Pertumbuhan Penjualan Maksimum 
Perusahaan percaya bahwa dengan meningkatnya volume penjualan akan 
menurunkan biaya per unit dan pada akhirnya akan menghasilkan laba 
setinggi-tingginya dalam jangka panjang. 

5. Menjaring Pasar Secara Maksimum 
Penjaringan pasar merupakan sasaran yang masuk akal dalam keadaan 
sebagai berikut: 

• Pembeli dalam jumlah yang cukup besar mempunyai permintaan 
jangka pendek yang tinggi. 

• Biaya produksi per unit memproduksi dalam jumlah kecil tidak 
begitu tinggi sampai harga yang mungkin ditetapkan berada diluar 
jangkauan semua segmen pasar. 

• Tingginya harga awal mengurangi kemungkinan munculnya 
banyak pesaing. 

• Tingginya harga mendukung citra produk sebagai sebuah produk 
yang unggul. 

        6. Unggul dalam Mutu Produk 
Suatu perusahaan mungkin saja bermaksud menjadi pemimpin dalam 
kualitas produk di pasarnya. Perusahaan dalam menetapkan harga yang 
lebih tinggi bertujuan untuk menutup tingginya harga riset dan 
pengembangan serta biaya untuk mencetak mutu produk yang tinggi. 

        7. Tujuan Penetapan Harga Lainnya 
Organisasi nirlaba dan pemerintahan mungkin ada yang mengikuti 
beberapa tujuan penetapan harga. Misalnya sebuah Universitas ingin 
mencapai pengembalian biaya sebagian, karena mengikuti bahwa mereka 
harus mengandalkan sumbangan-sumbangan pribadi dan subsidi 
masyarakat utnuk menutup biaya yang mereka keluarkan. 
 

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Harga 

Keputusan penetapan harga sebuah perusahaan dipengaruhi baik oleh 

faktor-faktor internal perusahaan maupun faktor eksternal lingkungan Kotler 

dan Amstrong, (1997).  

a. Faktor  Lingkungan Internal Perusahaan  

1) Tujuan pemasaran perusahaan 

Faktor utama dalam perusahaan harga adalah tujuan  pemasaran 

perusahaan. Tujuan tersebut berupa maksimalisasi laba, 

20 
 



mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa 

pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas, 

mengatasi pesaing, melaksanakan tanggung jawab sosial, dan lain-

lain. 

2) Strategi bauran pemasaran 

Harga hanyalah satu komponen dari bauran pemasaran. Oleh 

karena itu, harga perlu dikoordinasi dan saling mendukung dengan 

bauran pemasaran lainnya. Yaitu produk, distribusi, promosi. 

3) Biaya  

Biaya merupakan faktor yang menentukan harga minimal yang 

harus ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Untuk 

menganalisis faktor biaya terhadap strategi penetapan harga, ada 

tiga macam hubungan yang perlu dipertimbangkan. Pertama , rasio 

biaya tetap terhadap biaya variabel. Kedua, skala ekonomis yang 

tersedia bagi suatu  perusahaan. Ketiga, struktur biaya perusahaan 

dibandingkan pesaingnya. 

4) Organisasi perusahaan 

Manajer perlu memutuskan siapa dalam organisasi harus 

menetapkan harga. Setiap perusahaan menangani masalah 

penetapan harga menurut caranya masing-masing. 

b. Faktor Lingkungan Eksternal Perusahaan 

1) Sifat pasar dan permintaan 

Setiap perusahaan perlu memahami sifat pasar dan permintaan 

yang dihadapinya. Apakah termasuk pasar persaingan sempurna, 
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persaingan monopolistic, oligopoli, atau monopoli. Faktor-faktor 

lain yang tidak kalah pentingnya adalah elastisitas permintaan. 

2) Biaya, harga, dan penawaran pesaing 

Faktor eksternal lainya yang mempengaruhi keputusan penetapan 

harga perusahaan adalah biaya dan harga pesaingan kemungkinan 

reaksi pesaing atas tindakan penetapan harga yang dilakukan 

perusahaan. Perusahaan juga perlu mengetahui harga dan mutu dari 

setiap produk yang ditawarkar pesaing. 

3) Faktor-faktor pesaing lainya 

Selain faktor-fartor diatas, perusahaan perlu memperhatikan faktor 

kondisi ekonomi (inflasi, tingkat bunga), kebijakan dan peraturan 

pemerintah, aspek sosial (kepedulian terhadap lingkungan). 

2.2.3 Promosi 

 Promosi adalah aktivitas yang mengkombinasikan keunggulan produk dan 

pelanggan sasaran untuk membelinya (Kotler dan Amstrong, 1997). Perusahaan 

harus mengalokasikan anggaran promosi diantara lima alat promosi yaitu 

periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, wiraniaga 

serta pemasaran langsung (Kotler, 2002). 

A. Tujuan Promosi   

  Secara umum tujuan kegiatan promosi adalah memberikan informasi, 

meyakinkan serta mengingatkan keberadaan suatu produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan kepada masyarakat pada umumnya dan konsumen pada khususnya 

guna meningkatkan penjualan produk. Adapun tujuan promosi antara lain: 

1) Menginformasikan dapat berupa : 
 Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru 
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 Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk 
 Menyampaikan perubahan harga pada pasar : 
 Menjelaskan cara kerja suatu produk  
 Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan  
 Meluruskan kesan yang keliru 
 Mengurangi kekhawatiran pembeli 
 Membangun citra perusahaan. 

2) Membujuk pelanggan sasaran untuk : 
 Membantu pilihan produk 
 Mengalihkan ke merek tertentu 
 Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk 
 Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga 

3) Mengingat, dapat berupa : 
 Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan 

dalam waktu dekat 
 Mengingatkan pembeli dimana tempat-tempat yang menjual produk 

perusahaan 
 Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan 
 Menjaga agar ingatan pertama pembeli jauh pada produk perusahaan 

 
B. Bauran Promosi 

Untuk menggerakkan atau memasarkan produknya, perusahaan dapat 

mengandalkan dari salah satu elemen bauran pemasaran yaitu  promosi yang 

secara umum disebut dengan bauran komunikasi pemasaran, terdiri dari lima 

cara komunikasi utama yaitu periklanan, promosi penjualan, hubungan 

masyarakat dan publisitas, penjualan secara pribadi, dan pemasaran langsung 

(Kotler, 2000) menjelaskan sebagai berikut : 

1. Periklanan 

 Periklanan adalah segala bentuk penyajian non-personal dan promosi ide, 

barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Sifat-

sifat dari periklanan antara lain : (1) presentasi umum, sifat komunikasinya 

yang umum memberikan semacam keabsahan produk dan penawaran yang 

terstandarisasi. (2) Tersebar luas periklanan adalah media berdaya sebar luas 

sehingga memungkinkan pembeli menerima dan membandingakan pesan 
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iklan dari berbagai pesaing. (3) ekspresi yang lebih kuat, periklanan 

memberikan peluang untuk mendramatisasi perusahaan dan produknya 

melalui cetakan, suara, dan warna yang penuh seni, dan (4) tidak bersifat 

pribadi, iklan hanya mampu melaksanakan monolog, bukan dengan dialog 

dengan audies. 

2. Promosi Penjualan  

 Promosi penjualan adalah berbagai insentif jangka pendek untuk 

mendorong keinginan mencoba atau membeli produk atau jasa. Semua jenis 

alat promosi penjualan memberikan tiga manfaat yang berbeda : 

 Komunikasi : penjualan menarik perhatian dan biasanya memberikan 

informasi yang mengarahkan konsumen kepada produk. 

 Insentif : promosi penjualan menggabungkan sejumlah kebebasan atau 

dorongan yang memberi nilai bagi konsumen. 

 Ajakan : promosi penjualan merupakann ajakan untuk melakukan 

transaksi pembelian sekarang. 

3. Hubungan masyarakat dan publisitas 

 Hubungan masyarakat dan publisitas adalah berbagai program untuk 

mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk secara 

individual. 

4. penjualan secara pribadi adalah interaksi langsung dengan calon pembeli 

atau lebih untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan dan menerima 

pesan. 

5. pemasaran langsung adalah penggunaan surat, telepon, faxmili, email dan 

alat penghubung personal lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan 
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atau mendapatkan tanggapan  langsung dari pelanggan tertentu atau calon 

pelanggan. 

2.2.4 Distribusi 

 Distribusi merupakan aktivitas perusahaan untuk membuat produk tersedia 

bagi konsumen sasaran (Kotler dan Amstrong, 1997). Menurut Kotler (1997), 

distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat 

dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau 

dikonsumsi. Dalam memilih saluran distribusi terdapat faktor-faktor yang 

senantiasa perlu diperhatikan antara lain jenis dan sifat produk, sikap konsumen 

potensial, sifat persaingan dan sifat saluran yang ada (Kotler, 1997). 

A.  Fungsi Saluran Pemasaran 

Dalam hal ini keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada hasil kerja 

saluran pemasarannya, dengan tidak mengabaikan saluran pemasaran 

lainya.Menurut (Kotler, 2000:559)  Sebuah saluran pemasaran melaksanakan 

tugas memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Anggota saluran 

pemasaran melaksanakan jumlah fungsi utama: 

1. Mengumpulkan informasi tentang pelanggan, pesaing, serta pelaku, dan 

kekuatan yang ada saat ini maupun yang potensial dalam lingkungan 

pemasaran. 

2. Mengembangkan dan menyebarkan komunikasi yang persuasive untuk 

merangsang pembeli. 

3. Mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan syarat lain sehingga 

transfer kepemilikan dapat dilakukan. 

4. Melakukan pemesanan keperusahaan manufaktur. 
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5. Memperoleh dana untuk membiayai persediaan pada level saluran 

pemasaran. 

6. Menanggung resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran 

pelaksanan tersebut. 

7. Mengatur kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produksi fisik dari 

bahan mentah sampai ke pelanggan akhir. 

B. Tingkat-Tingkat Saluran   

Setiap perantara yang melakukan tugas membawa produk dan 

kepemilikannya lebih dekat ke pembeli akhir  merupakan satu tingkat saluran. 

Karena produsen dan pelanggan akhir keduanya melakukan pekerjaan, mereka 

merupakan bagian dari tiap saluran barang konsumsi dengan panjang yang 

berbeda. 

Saluran Pemasaran  Barang Komsumsi 
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Gambar 3. Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol. 

Phillip Kotler (2002). 
 

Saluran level nol (juga disebut saluran pemasaran langsung)  terdiri dari 

suatu perusahaan manufacture yang langsung menjual kepelanggan akhir. 

Saluran level satu berisi satu perantara penjual, yaitu pengecer. Saluran 
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level dua berisi dua perantara. Dalam pasar barang konsumsi, mereka 

umumnya adalah pedagang besar dan perantara. Saluran level tiga berisi 

tiga perantara, misalnya pedagang besar, pemborong, pengecer. 

C.  Jumlah Perantara 

Perusahaan harus memutuskan jumlah perantara yang digunakan pada 

setiap level saluran. Ada tiga strategi yang tersedia (Kotler, 2000): 

1. Distribusi Eksklusif, mencakup jumlah perantara yang sangat terbatas 

yang menangani barang atau jasa perusahaan. Ini dilakukan jika 

produsen ingin mempertahankan pengendalian yang besar terhadap 

tingkat jasa dan hasil pelayanan yang ditawarkan oleh penjual itu. 

2. Distribusi selektif, perusahaan tidak perlu menghabiskan tenaganya 

dibanyak toko, sebaliknya ia dapat mengembangkan hubungan 

kerjasama yang baik dengan perantara yang terpilih dan mengharapkan 

usaha penjualan yang lebih baik dari rata-rata. 

3. Distribusi intensif, dalam distribusi ini, produsen menempatkan barang 

dan jasa sebanyak mungkin toko. Strategi ini biasanya digunakan 

untuk produk yang mudah ditemui (convenience items) seperti produk 

sabun dan makanan ringan. 

 

2.3 Lingkungan Pemasaran 

 Lingkungan pemasaran suatu perusahaan adalah pelaku-pelaku dan 

kekuatan-kakuatan yang mempengaruhi kemampuan untuk mengembangkan dan 

mempertahankan transaksi-transaksi dan hubungan yang menguntungkan dengan 
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pelanggan sasarannya (Kotler, 1993). Analisis lingkungan pemasaran terdiri dari 

analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan internal. 

2.3.1 Analisis Lingkungan Internal 

 Analisis lingkungan internal adalah analisis yang dilakukan terhadap 

kemampuan perusahaan di bidang-bidang pemasaran, tenaga kerja, keuangan dan 

produksi. Dengan melakukan analisis lingkungan internal maka kekuatan-

kekuatan dan kelemahan-kelemahan suatu usaha dapat ditentukan (Kotler, 2002). 

 Sutojo dan Kleinsteuber (2002) mengatakan bahwa modal yang digunakan 

oleh sebagian besar perusahaan selain berasal dari dana modal sendiri, perusahaan 

membiayai operasi bisnisnya dengan menggunakan dana dari luar perusahaan 

termasuk bank, perusahaan pemasok (kredit penjualan), penjualan leasing, dan 

perusahaan modal ventura. Keputusan perusahaan memilih atau memperluas 

segmen pasar dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam penyediaan dana. 

Lebih lanjut Sutojo dan Kleinsteuber (2002), kondisi sarana peroduksi yang 

dimiliki perusahaan sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan bersaing di 

pasar. Kondisi sarana produksi mempengaruhi efisiensi kerja bagian produksi dan 

harga pokok penjualan produk. Perusahaan yang kondisi sarana produksinya baik 

dapat beroperasi secara efisien, sehingga perusahaan memiliki peluang untuk 

menekan harga pokok produknya. Dengan demikian perusahaan tersebut 

mempunyai peluang untuk menentukan strategi harga jual produk yang lebih 

kompetitif tanpa harus mengorbankan keuntungan. 

 Tenaga kerja manusia pada dasarnya dibedakan atas pengusaha, karyawan, 

dan pemimpin. Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya 

untuk memperoleh pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak menentu 
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tergantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut. Karyawan adalah penjual 

jasa (pikiran dan tenaganya) dan mendapat kompensasi yang besarnya telah 

ditetapkan terlebih dahulu. Pemimpin atau manajer adalah seseorang yang 

mempergunakan wewenang dan kepemimpinan untuk mengarahkan orang lain 

serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu 

tujuan (Hasibuan, 2002). 

2.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal 

 Analisis lingkungan eksternal adalah suatu proses yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi peluang dan ancaman pada perusahaan. Analisis lingkungan 

terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro (Kotler, 1993). Lebih lanjut 

Kotler (1993) mengatakan bahwa lingkungan mikro merupakan kekuatan-

kekuatan yang dapat mempengaruhi usaha. Lingkungan mikro perusahaan terdiri 

atas pelaku pada lingkungan terdekat perusahaan yang mempengaruhi 

kemampuannya untuk melayani pasar, yaitu pemasok, parantara pemasaran, 

pelanggan, dan pesaing. 

 Pemasok adalah perusahaan bisnis dan individu-individu yang 

menyediakan sumberdaya yang diperlukan oleh perusahaan dan para pesaing 

untuk memproduksi barang dan jasa (Kotler, 1993). Perantara pemasaran adalah 

perusahaan yang membantu perusahaan lain dalam promosi, pnjualan, dan 

distribusi barang ke konsumen (Kotler, 1993). 

 Pelanggan menurut Kotler (1993) dibagi atas lima jenis pasar pelanggan, 

antara lain: (1) Pasar konsumen, yaitu individu dan rumah tangga yang membeli 

barang dan jasa untuk dikonsumsi, (2) Pasar produsen, yaitu organisasi yang 

membeli barang dan jasa lain dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau 
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mencapai tujuan lain, (3) Pasar penjual, yaitu organisasi yang membeli barang dan 

jasa untuk dijual kembali dengan mendapatkan laba, (4) Pasar pemerintah dan 

pasar non laba, yaitu pemerintah dan lembaga-lembaga non laba yang membeli 

barang dan jasa untuk memproduksi jasa public atau mentransfer barang dan jasa 

kepada pihak yang memerlukan, (5) Pasar internasional, yaitu pembeli yang ada 

di luar negeri termasuk konsumen, produsen, penjual, dan pemerintah asing. 

 Lingkungan makro merupakan lingkungan yang tidak dapat dikendalikan 

yang harus dimonitor dan ditanggapi oleh pihak perusahaan. Lingkungan makro 

terdiri atas ekonomi, teknologi, politik serta sosial budaya (Kotler, 1993). 

 Lingkungan ekonomi terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya 

beli konsumen dan pola pengeluarannya. Pasar memerlukan daya beli selain 

jumlah orang. Daya beli total tergantung pada pendapat sekarang, harga-harga, 

tabungan, dan utang. Pemasar harus menyadari kecenderungan utama dalam 

pendapatan dan pola pengeluaran konsumen yang berubah-ubah (Kotler, 1993). 

 Tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa penemuan 

teknologi baru (Kotler,1993). Sutojo dan Kleinsteuber (2002), mengatakan bahwa 

perkembangan teknologi merupakan faktor lingkungan eksternal yang 

mempengaruhi terhadap kinerja pemasaran produk. Menjadi kewajiban 

manajemen perusahaan untuk mengikuti dengan cermat perkembangan teknologi. 

Tanpa mengikuti perkembangan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan 

tersebut, ada kemungkinan produk yang diusahakan perusahaan ketinggalan 

zaman dan permintaan pasarnya mulai menururn. 

 Keputusan pemasaran juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan dalam 

lingkungan politik. Lingkungan ini terdiri dari undang-undang, lembaga 
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pemerintah, dan golongan yang mempengaruhi dan membatasi berbagai 

organisasi dan individu dalam masyarakat (Kotler, 1993). 

 

2.4 Hipotesis  

  Hipotesis adalah jawaban  sementara atas permasalahan penelitian yang 

seharusnya diuji secara empiris. Berdasarkan latar belakang, permasalahan dari 

tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Diduga variabel bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, 

promosi dan saluran distribusi berpengaruh secara simultan maupun secara 

parsial terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian produk 

restoran Ampera Kalimalang. 

2. Diduga variabel produk berpengaruh dominan terhadap keputusan   

konsumen dalam melakukan pembelian produk restoran Ampera 

Kalimalang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Restoran Ampera cabang Kalimalang 

Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama satu bulan yaitu pada tanggal 4 Juli - 4 

Agustus 2009. Restoran Ampera Kalimalang dipilih karena merupakan salah satu 

restoran besar yang ada di Jakarta Timur, memiliki segmentasi pasar dari 

kalangan menengah dan sudah dikenal oleh masyarakat. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus di Restoran Ampera 

Kalimalang. Metode studi kasus (case study) adalah penelitian tentang subyek 

penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dan keseluruhan 

personalitas. Studi kasus (case studies) yang memusatkan diri secara intensif dan 

mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu 

kasus (Wirartha, 2005). Pada restoran Ampera Kalimalang kita bisa menemukan 

suatu kasus yang terdapat pada strategi bauran pemasaran yang terdiri dari 

produk, harga, promosi, dan tempat. Kemudian kita dapat mempelajari dan 

merumuskan pemecahan masalah dari faktor-faktor tersebut. 

 

3.3. Metode Pengambilan Sampel 

 Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

convenience sampling atau disebut juga accidental sampling (sampel kebetulan), 
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sampel diambil berdasarkan konsumen yang kebetulan sedang membeli untuk di 

bawa pulang dan makan di lokasi penelitian dan bersedia mengisi kuisioner. Pada 

penelitian ini jumlah responden sebanyak 100 konsumen restoran Ampera.  

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan 

wawancara langsung dengan pihak manajemen restoran dan konsumen restoran 

Ampera Kalimalang dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk melengkapi 

beberapa data yang dibutuhkan, yaitu data mengenai faktor lingkungan internal 

dan faktor lingkungan eksternal. Data lingkungan internal meliputi pemasaran, 

keuangan, produksi dan tenaga kerja. Data lingkungan eksternal meliputi 

lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro terdiri dari pemasok, 

pelanggan, dan pesaing. Lingkungan makro terdiri dari ekonomi, sosial budaya, 

dan politik. Selain itu juga dilakukan dengan pembagian kuisioner kepada 

responden untuk mengetahui bauran pemasaran yang telah dilakukan oleh 

Restoran Ampera cabang Kalimalang. 

Data sekunder yang mendukung penelitian ini diperoleh dari laporan 

perusahaan serta informasi dan literatur yang relevan dengan penelitian baik yang 

bersumber dari perusahaan maupun instansi terkait seperti dinas pariwisata DKI 

Jakarta. Instrumentasi pada penelitian ini adalah melalui pengamatan langsung, 

wawancara dan pemberian kuisioner kepada pihak perusahaan dan konsumen 

untuk menentukan strategi bauran pemasaran. 
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3.5. Metode Analisa Data  

 Analisis strategi bauran pemasaran/ Marketing Mix merupakan analisis 

deskriptif kuantitatif terhadap strategi bauran pemasaran yang telah dilaksanakan 

oleh Restoran Ampera cabang Kalimalang. Analisis bauran pemasaran ini 

meliputi bauran produk, bauran harga, bauran promosi, dan bauran tempat. 

Bauran produk menguraikan mengenai keanekaragaman produk, ukuran produk, 

pelayanan, merek. Bauran harga menguraikan mengenai daftar harga, potongan 

diskon, dan penetapan harga. Bauran promosi menguraikan mengenai kegiatan 

promosi, penjualan, iklan, dan promosi yang paling efektif dilakukan oleh 

Restoran Ampera cabang Kalimalang. Bauran tempat menguraikan mengenai 

lokasi, interior, dan keberhasilan (Husnan dan Muhammad, 2000).  

3.5.1 Uji Validitas (Kesahihan) 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu mengukur apa yang 

ingin diukur. Peneliti yang menggunakan kuesioner didalam pengumpulan data 

penelitian maka kuisioner yang disusun harus mengukur apa yang ingin 

diukurnya. Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

( )( )∑∑∑∑
∑∑∑

−−

−
=

2222 )()(

)()(

yynxxn

yxxyn
rxy  

Keterangan : 

xyr  = Koefisien korelasi 

n    = Banyaknya sampel dalam penelitian 

x    = Total skor item x 

y    = Total skor hasil kali item x dan y 

34 
 



Bila probabilitas hasil kali korelasi lebih kecil dari 5% (α  < 0,05) maka 

dinyatakan valid. Dan apabila hasil kali korelasinya lebih besar dari 5% (α  > 

0,05) maka dinyatakan tidak valid. 

3.5.2 Uji Reliabilitas (Kehandalan) 

Menurut Masri Singarimbun (1999) reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan. Menurut Arikunto (2002), reliabilitas dihitung dengan menggunakan 

rumus koefisien Alpha Cronbach dengan rumus sebagai berikut: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
=

∑
2
1

11

2

1
α

α
b

ik
kr  

Dimana : 

11r  = Reliabilitas instrumen 
k    = Banyaknya soal atau pertanyaan 

2
bα  = Jumlah varian butir 
2
1α  = Varian total 

 
 Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu instrumen pengambilan 

data dari suatu penelitian dapat dilakukan dengan melihat nilai reliabilitas 

(coefficient reliability). Nilai koefisien reliabilitas berkisar antara 0 sampai 1. 

Apabila nilai koefisien tersebut mendekati 1, maka instrumen tersebut semakin 

reliabel, apabila nilai Croncbach Alpha di atas 0,6. 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini menggunakan uji dasar klasik untuk model 

persamaan regresi berganda agar persamaan yang dihasilkan tidak bias yang 

terbaik (Best Linier Unbias Estimator Blue). Adapun uji klasik yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 
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1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan unutk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Jika terjadi korelasi 

maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent. Pedoman 

suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah : 

• Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1. 

• Mempunyai angka Tolerence mendekati 1. 

• Koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah (dibawah 

0,50). Jika korelasi kuat maka terjadi problem multikolinieritas. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians sari residual dari sati pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap maka disebut dengan homoskedastisitas. Dan 

varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan apakah dalam sebuah model regresi, variabel 

dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak. Model yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 

normal. 
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3.5.4 Analisis Regresi Berganda 

Regresi berganda digunakan untuk melihat variabel yang berpengaruh 

antara variabel-variabel yang bebas dengan variabel terikat. Perumusan model 

analisis yang digunakan (Gujarati:2001) adalah sebagai berikut: 

Y = ß0 + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + ß4X4 + ß5X5 +……+ ßnXn

Dimana : 
Y =  Variabel terikat (variabel keputusan pembelian) 
ß0 =  Konstanta 
ß =  Koefisien regresi 
X =  Variabel bebas (variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian) 

Batasan Istilah 

1. Konsumen adalah orang yang membeli dan mengkonsumsi produk-produk 

restoran Ampera Kalimalang. 

2. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya 

individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang bernilai 

dengan pihak lain. 

3. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran. Alat 

bauran pemasaran terdiri dari empat unsur yaitu produk, harga, promosi dan 

tampat (distribusi). 

4. Strategi pemasaran adalah cara atau merode yang dilakukan agar tujuan 

pemasaran suatu produk atau jasa dapat tercapai. 

5. Responden yang menilai pelaksanaan strategi pemasaran adalah pengunjung 

restoran Ampera Kalimalang yang membeli produk-produk untuk dikonsumsi, 
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sedangkan responden yang dipilih untuk matriks SWOT adalah manajer, 

supervisor, dan staf karyawan restoran Ampera cabang Kalimalang. 

6. Lingkungan eksternal yang akan dianalisis di dalam penelitian ini adalah 

lingkungan mikro dan lingkungan makro. 

7. Lingkungan mikro merupakan kekuatan-kekuatan yang dapat mempengaruhi 

kegiatan usaha yang terdiri atas pelaku pada lingkungan terdekat pada 

perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar, yaitu 

pemasok, pelanggan, dan pesaing. 

8. Lingkungan operasional merupakan lingkungan yang tidak dapat dikendalikan 

yang harus dimonitor dan ditanggapi oleh pihak perusahaan yang terdiri dari 

ekonomi, politik, sosial, dan budaya. 

9. Lingkungan internal yaitu lingkungan yang terdiri dari faktor-faktor 

keunggulan strategi yang dimiliki oleh perusahaan meliputi sumberdaya 

keuangan, sumberdaya manusia, pemasaran, dan produksi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Umum Perusahaan 

 Restoran Ampera didirikan tahun 1986 oleh Bapak H. Tatang. Beliau  

mempunyai 6 putra/putri. Pada pertengahan tahun 1986 Bapak H. Tatang memulai 

usahanya dengan membuka warung nasi di daerah Kebon Kelapa Bandung. 

Seiring dengan perkembangan dan perjalanan waktu, maka pada tahun 1990 H. 

Tatang membuka cabang di daerah Cikutra Bandung dengan mengontrak ruko 

seluas 45 m², lalu diikuti dengan pembukaan di pertokoan Internusa seluas 70 m² 

setahun kemudian. Pada tahun tersebut restoran Ampera saat itu maju pesat, dan 

hingga kini telah memiliki 72 cabang di sekitar DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, 

serta Palembang, dan sekarang salah satunya adalah cabang Kalimalang yang 

berlokasi di Jl. Raya Kalimalang Komplek Billy & Moon Blok QBZ Kav. 2C 

Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur. 

 Pembukaan cabang-cabang restoran Ampera tersebut berasal dari 

pengembangan sistem franchise / waralaba. Pemilik dari restoran Ampera cabang 

kalimalang ini adalah salah satu putri dari Bapak H. Tatang yang bernama Hj. 

Yuheni dan suaminya yang bernama H. Wawan Kuswanda, sedangkan selaku 

investor adalah Ny. Emi, Bpk. Fajar, dan Nn. Melissa Wijaya. Investor tersebut 

sebagai penyedia tempat yang digunakan restoran Ampera yang berlokasi di 

Kalimalang. Dengan berkembangnya outlet restoran Ampera, maka secara tidak 

langsung akan banyak keuntungan yang dapat diraih, diantaranya melestarikan 

masakan tradisional, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan 

39 
 



tingkat pendidikan rendah, alternatif makanan sehat bagi keluarga dan 

melestarikan produk pengrajin lokal karena bahan baku dan peralatan adalah 

produk lokal. 

 

4.2. Sistem Perjanjian Waralaba Restoran Ampera  

Calon penerima waralaba yang berminat untuk membeli waralaba restoran 

Ampera kepada PT Ampera Raya harus membaca seluruh isi perjanjian waralaba 

dan berusaha untuk memahami seluruh isi perjanjian tersebut. Isi perjanjian 

waralaba meliputi ketentuan dan pengaturan mengenai pembayaran free waralaba, 

hak merek dan penggunaan nama dagang, program latihan atau pelatihan untuk 

para pegawai, bantuan operasi yang diberikan oleh pihak pemilik waralaba secara 

kesinambungan, kegiatan periklanan, penggunaan manual operasi, kerahasiaan 

informasi, pemeliharaan dan perbaikan, akuntansi dan pembukuan, kualitas 

standar dan kinerja, kesinambungan pelayanan dan pembayaran royalti, masa 

perjanjian, pelanggaran dan terminasi, hak dan kewajiban, masalah pengalihan 

dan pengaturannya, perpajakan, masalah claim dan arbitrasi. 

4.2.1. Hak dan Kewajiban Pihak Pemilik Waralaba 

 PT Ampera Raya sebagai pihak pemilik waralaba memiliki hak dan 

kewajiban yang telah disepakati sebagai berikut: 

Hak PT Ampera Raya: 

1. Memperoleh franchisee free yang terdiri dari uang franchisee awal dan 

uang franchise terus menerus. 

2. Merubah dan memperbaiki petunjuk cara kerja restoran. 
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3. Memeriksa surat, catatan dan administrasi yang berhubungan dengan 

usaha kerjasama. 

Kewajiban PT Ampera Raya: 

1. Memberikan petunjuk mengenai pemilihan tempat usaha, menyiapkan 

rancangan interior dan standar kontruksi, mengawasi pembangunan tempat 

usaha. 

2. Memberikan pelatihan kepada karyawan franchisee. 

3. Memberikan nasihat dan pengarahan mengenai keuangan, promosi dan 

metode pelaksanaan. 

4. Mempersiapkan petunjuk operasional yang memberikan semua informasi 

yang diperlukan franchisee agar mampu mengoperasikan bisnis 

waralabanya secara tepat. Petunjuk opersional berisi panduan rinci 

mengenai tugas-tugas yang harus dijalankan staf atau anggota franchisee. 

5. Membantu pengelolaan operasional restoran dengan merekomendasikan 

satu orang supervisor dan tiga orang tukang masak yang telah 

berpengalaman. 

6. Memberikan latihan lanjutan kepada karyawan franchisee jika diperlukan. 

4.2.2 Hak dan Kewajiban Pihak Penerima Waralaba 

 Dr. Azwir Sgp. dan Dr. Nur Husna sebagai penerima waralaba Ampera 

memiliki hak dan kewajiban yang telah disepakati pada perjanjian waralaba, 

antara lain: 

Hak Dr. Azwir Sgp. dan Dr. Nur Husna: 

1. Menggunakan merek dagang sebagai nama restoran. 

2. Menggunakan sistem operasi yang telah ditentukan. 
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3. Mengadakan promosi untuk memajukan kegiatan usaha. 

4. Memberikan usulan harga dengan persetujuan pihak pemilik waralaba. 

5. Mendapatkan bantuan teknis dari PT Ampera Raya, seperti program 

pelatihan awal, bantuan untuk pra pembukuan dan pembukuan outlet serta 

bantuan pelaksanaan atau kegiatan operasi. 

Kewajiban Dr. Azwir Sgp. dan Dr. Nur Husna: 

1. Membayar royalti untuk jangka waktu tiga tahun. 

2. Membeli dan menggunakan furnitur, peralatan masak dan peralatan makan 

yang disediakan oleh pemilik waralaba. 

3. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati 

bersama. 

4. Memakai jasa dan membeli materi promosi yang ditentukan oleh pemilik 

waralaba. 

5. Menanggung gaji pegawai. 

6. Membeli dari pemilik waralaba bahan baku restoran, jika bahan baku tidak 

tersedia pada pemilik waralaba, maka pihak penerima waralaba wajib 

membeli bahan baku yang spesifikasinya ditentukan oleh pemilik 

waralaba. 

7. Memelihara kebersihan dan keindahan restoran. 

8. Membayar sejumlah persentase tertentu dari omset per hari kepada pemilik 

waralaba. 
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4.3. Struktur Organisasi 

 Restoran Ampera Kalimalang memiliki struktur organisasi yang masih 

sederhana, karena yang terlibat dalam kegiatan usaha jumlahnya masih sedikit. 

Sturktur organisasi restoran Ampera Kalimalang terdiri dari pemilik restoran, 

manajer operasional, manajer keuangan, manajer strategi, manajer pemasaran, 

supervisor, dan karyawan (kasir, bartender, pelayan, dan koki).  

Manajer keuangan memiliki tugas sebagai pengatur keuangan restoran, 

diantaranya membuat rencana pengeluaran belanja bahan baku, membayar gaji 

karyawan, maupun menghitung omzet restoran. Manajer strategi memiliki 

tanggung jawab untuk membuat perencanaan strategi yang terdapat pada matriks 

SWOT. Sedangkan manajer pemasaran bertanggung jawab untuk mengatur 

kegiatan promosi dengan membuat billboard dan brosur agar menarik minat 

konsumen. Tetapi Manajer operasional, manajer keuangan, manajer strategi, dan 

manajer pemasaran masih dijabat oleh satu orang. 

Manajer operasional memiliki tugas bertanggung jawab mengawasi 

jalannya operasional dari restoran buka sampai dengan tutup secara keseluruhan, 

mengkoordinasikan standar kualitas produk masakan yang disajikan secara 

keberlanjutan, mangawasi dan ikut terlibat dalam menyiapkan pesanan masakan 

untuk konsumen, bersama-sama dengan karyawan yang lain menyiapkan menu-

menu di restoran, mengontrol kebersihan, sanitasi dan kebersihan tempat kerja 

(dapur dan restoran), mengontrol biaya opersional restoran agar tidak melebihi 

standar yang telah ditentukan, membuat strategi pemasaran yang jitu untuk 

memasarkan produk di restoran, mengontrol dan mengawasi pelaksanaan 

standard operational procedur di dapur maupun di restoran, membuat laporan 
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keuangan per hari, per bulan serta per tahun, dan melaporkan perolehan omset 

serta free franchise ke PT Ampera Raya, serta mengawasi dan memeriksa secara 

rutin kualitas dan kuantitas masakan di counter. 

 Manajer operasional dalam melakukan tugasnya sehari-hari dibantu oleh 

seorang supervisor. Supervisor ini memiliki tugas menggantikan tugas manajer 

operasional jika manajer operasional berhalangan hadir, membuat perencanaan 

belanja harian dan mingguan restoran dan melaporkannya kepada manajer 

operasional, mengontrol persediaan bahan mentah dan bahan masakan yang sudah 

siap untuk dijual, mengontrol kedisiplinan karyawan dan jika menemukan 

pelanggaran yang dilakukan secara berulang kali maka segera melaporkan kepada 

manajer restoran yang akan menyampaikan kepada pemilik restoran, memelihara 

suasana kerja yang sehat dan kerjasama yang baik antara sesama karyawan, 

bertanggung jawab atas kenyamanan dan kecepatan pelayanan tamu saat 

menikmati masakan di restoran yang bersangkutan, bertanggung jawab 

mengawasi kebersihan dan kerapihan serta penataan masakan, melaporkan jika 

ada makanan atau minuman yang rusak kepada manajer dan melakukan penilaian 

penampilan kerja karyawan dan melaporkannya kepada manajer. Bagan struktur 

organisasi restoran Ampera Kalimalang dapat dilihat pada gambar 4. 
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Gambar 4. Struktur Organisasi Restoran Ampera Kalimalang. 

 

4.4. Karakteristik Responden 

4.4.1. Karakteristik Umum Responden 

  Karakteristik umum responden dapat dilihat dari usia, jenis kelamin, 

pekerjaan, pendidikan terakhir (yang sedang ditempuh), status pernikahan, status 

dalam keluarga, dan pengeluaran per bulan dalam rupiah, berapa kali makan di 

restoran. Karakteristik secara lengkap dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Karakteristik Umum Responden Restoran Ampera Kalimalang 
Laki-laki Perempuan Uraian Karakteristik 

Jumlah Persen Jumlah Persen 
Usia 
 
 
 
 
 
Pekerjaan 
 
 
 
 
 
 
 
Pendidikan akhir 
 
 
 
 
Status Pernikahan 
 
 
Status dalam 
keluarga 
 
 
Pendapatan per 
bulan 
 
 
 
 
Makan di restoran 
dalam sebulan 

10-20 Tahun 
21-30 Tahun 
31-40 Tahun 
41-50 Tahun 
51 Tahun keatas 
 
Mahasiswa/Pelajar 
Ibu rumah tangga 
Wiraswasta 
Pegawai swasta 
Pegawai Negeri 
TNI 
Lainnya 
 
SLTP 
SLTA 
Diploma 
Sarjana/Pasca/Doktor 
 
Sudah Menikah 
Belum Menikah 
 
Suami/ayah 
Istri/Ibu 
Anak 
 
<Rp.500.000 
Rp.500.000-1.000.000 
Rp.1.000.000-2.500.000 
Rp.2.500.000-5.000.000 
>Rp.5.000.000 
 
1 kali 
2 kali 
3 kali 
4 kali 
>5 kali 

11 
26 
12 
3 
4 
 

22 
0 
7 
20 
4 
1 
2 
 
0 
9 
12 
37 
 

18 
30 
 

18 
0 
38 
 
1 
13 
22 
16 
8 
 

15 
19 
5 
10 
18 

11 
26 
12 
3 
4 
 

22 
0 
7 
20 
4 
1 
2 
 
0 
9 
12 
37 
 

18 
30 
 

18 
0 
38 
 
1 
13 
22 
16 
8 
 

15 
19 
5 
10 
18 

7 
23 
8 
4 
2 
 

13 
8 
4 
18 
0 
0 
1 
 
1 
16 
7 
18 
 

20 
32 
 
0 
20 
24 
 
4 
10 
16 
6 
4 
 
7 
11 
2 
6 
9 

7 
23 
8 
4 
2 
 

13 
8 
4 
18 
0 
0 
1 
 
1 
16 
7 
18 
 

20 
32 
 
0 
20 
24 
 
4 
10 
16 
6 
4 
 
7 
11 
2 
6 
9 

Sumber : Data primer yang diolah 

  Berdasarkan usia, pengunjung rumah makan Ampera Kalimalang yang 

berusia dibawah 21 tahun berjumlah 18%, dimana laki-laki berjumlah 11% dan 

perempuan berjumlah 7%, sedangkan usia antara 21 sampai dengan 30 tahun 
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berjumlah 49% dengan jumlah laki-laki dan perempuan sebesar 26% dan 23%. 

Pada umur 21 – 30 tahun merupakan usia kerja yang produktif sehingga banyak 

yang baru memulai kerja setelah menempuh pendidikan universitas ataupun yang 

sudah lama bekerja dengan kegiatan pekerjaan yang padat, sehingga  mereka 

memerlukan tingkat sosialisasi yang tinggi dengan kegiatan pekerjaan (meeting, 

menjamu teman), atau dekat dengan tempat kerja. 

 Rumah makan Ampera Kalimalang banyak dikunjungi oleh konsumen 

yang berprofesi sebagai pegawai swasta berjumlah 40% dengan jumlah laki-laki 

dan perempuan sebesar 22% dan 18%. Pegawai swasta merupakan jumlah yang 

paling banyak dibandingkan yang lainnya, karena perusahaan-perusahaan ataupun 

kantor-kantor yang berada disekitar rumah makan dikelola oleh pihak swasta. 

Selain itu, pegawai swasta juga mempunyai penghasilan yang cukup sehingga 

bisa menjangkau harga makanan yang ada pada rumah makan Ampera 

Kalimalang. Hanya 1% responden memiliki pekerjaan sebagai ABRI/Polisi, 

karena ABRI/Polisi memiliki tingkat kesibukan yang lebih tinggi, waktu luang 

yang sedikit, tempat kerja biasanya sudah menyiapkan makanan sendiri, rumah 

makan jauh dari kantor sehingga berkunjung ke rumah makan harus pada hari-hari 

libur dan bukan pada hari kerja. 

 Latar belakang pendidikan responden rumah makan Ampera Kalimalang 

terbanyak dari kalangan yang berpendidikan sarjana berjumlah 55% yang terdiri 

laki-laki berjumlah 37% dan perempuan berjumlah 18%. Hal ini menunjukkan 

bahwa responden rumah makan memiliki pola pikir yang lebih tinggi dalam 

mengambil suatu manfaat produk dari rumah makan seperti rasa produk yang 

dihasilkan lebih diutamakan oleh konsumen. Sesuai dengan apa yang 
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diungkapkan oleh Kotler (1997), bahwa faktor eksternal (tingkat pendidikan 

budaya, subkultur, demografi, kelas sosial, reference group, dan keluarga) 

memiliki pengaruh yang besar kepada konsumen untuk memutuskan membeli 

suatu produk. Antara tingkat pendidikan, pola pikir dan manfaat produk 

mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Tingkat pendidikan yang 

tinggi cenderung memilih makanan yang bermanfaat jika di konsumsi.  

 Responden yang berpendapatan Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 

2.500.000 sebanyak 34%, hal ini menunjukkan bahwa banyak kalangan menengah 

yang berkunjung ke rumah makan Ampera Kalimalang karena harganya yang 

terjangkau. Hasil penelitian membuktikan bahwa kalangan menengah yang 

mempunyai pendapatan Rp. 1.000.000 – Rp. 2.500.000 dapat menjangkau harga 

yang ditawarkan oleh rumah makan ini. 

 

4.4.2. Informasi Responden Mengenai Restoran Ampera Kalimalang 

  Informasi responden mengenai restoran Ampera Kalimalang rata-rata 

frekuensi berkunjung ke restoran dalam satu bulan, hari berkunjung ke restoran, 

dan waktu berkunjung ke restoran, dapat dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2. Informasi Mengenai Restoran Ampera Kalimalang 
Uraian Karakteristik Jumlah 

(orang) 
Persentase 

(%) 
Penelusuran sumber informasi 
tentang restoran 
 
 
 
 
 
Rata-rata frekuensi 
berkunjung dalam satu bulan 
 
 
 
 
Hari berkunjung ke restoran 
 
 
 
 
Waktu berkunjung ke restoran 

Teman 
Iklan 
Keluarga 
Majalah atau Koran 
Brosur 
Mengetahui sendiri 
Lihat-lihat 
 
1   kali 
2   kali 
3   kali 
4   kali 
>5 kali 
 
Hari kerja 
Hari sabtu 
Hari minggu 
Hari libur 
 
Makan siang 
Makan malam 
Waktu senggang 

40 
6 
28 
1 
13 
5 
7 
 

64 
22 
12 
- 
2 
 

43 
19 
15 
23 
 

25 
54 
21 

40 
6 
28 
1 
13 
5 
7 
 

64 
22 
12 
- 
2 
 

43 
19 
15 
23 
 

25 
54 
21 

Sumber : Data primer yang diolah 

  Penelusuran responden terhadap sumber informasi tentang restoran 

diperoleh melalui teman yaitu sebesar 40 persen. Kegiatan promosi yang paling 

banyak dilakukan adalah promosi melalui mulut ke mulut, dengan menceritakan 

pengalaman ketika berkunjung ke restoran Ampera Kalimalang. Rata-rata 

frekuensi ke restoran adalah satu kali dalam satu bulan dengan jumlah sebanyak 

40 persen, sehingga konsumen yang datang ke restoran Ampera Kalimalang 

bukan pelanggan tetap restoran. Responden sebagian besar datang untuk makan di 

restoran pada saat hari kerja 43 persen. Sebanyak 54 persen responden 

menyatakan bahwa waktu berkunjung ke restoran adalah pada saat makan malam. 
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4.5 Lingkungan Internal Pemasaran 

4.5.1 Sumber Daya Manusia 

 Karyawan yang terdapat di restoran Ampera Kalimalang sebanyak 14 

orang, yang terdiri dari karyawan tetap dan karyawan dengan sistem kontrak. 

Karyawan tetap di restoran Ampera Kalimalang sebanyak 8 orang, sedangkan 

karyawan dengan sistem kontrak yang terdapat pada restoran tersebut sebanyak 6 

orang. Karyawan di restoran Ampera Kalimalang memiliki tingkat pendidikan 

yang beragam, yaitu 8 orang lulusan setara SLTA dan sebanyak 6 orang lulusan 

perguruan tinggi. Para karyawan tersebut dibayar berdasarkan posisinya, untuk 

koki rata-rata diberi upah Rp. 750.000.- per bulan, sedangkan untuk pelayan 

dibayar Rp. 450.000.- Upah/gaji yang mereka terima masih dibawah UMR (upah 

minimum regional) DKI Jakarta yang mencapai Rp. 900.000.-, namun para 

karyawan tersebut dapat dikatakan menerima gaji bersih karena untuk makan dan 

tempat tinggal sepenuhnya ditanggung oleh manajemen restoran Ampera. Para 

karyawan tersebut tinggal di lantai dua restoran Ampera Kalimalang dan berhak 

mendapatkan makanan dari restoran. 

 Sistem pembagian kerja yang diterapkan oleh pihak Ampera Kalimalang 

menggunakan sistem paruh waktu, yang dibuat oleh manajer operasional. Sistem 

paruh waktu yang digunakan sebanyak dua shift setiap harinya, dengan 

pembagian waktu sebagai berikut: 

1. Hari Senin, Selasa, Kamis, Sabtu 

09.00-16.00 : 1 orang supervisor, 1 orang kasir, 2 orang koki, 4 orang 

pelayan 

16.00-22.00 : 2 orang koki, 1 orang kasir, 4 orang pelayan 
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2. Hari Jum’at 

09.00-15.00 : 1 orang supervisor, 2 orang koki, 1 orang kasir, 4 orang 

pelayan 

15.00-22.00 : 1 orang kasir, 2 orang koki, 4 orang pelayan 

3. Hari Minggu dan libur 

09.00-17.00 : 1 orang supervisor, 2 orang koki, 1 orang kasir, 4 orang 

pelayan 

17.00-24.00 : 1 orang kasir, 2 orang koki, 4 orang pelayan 

Setiap karyawan baru restoran Ampera Kalimalang diwajibkan mengikuti 

pelatihan di kantor pusat PT Ampera Raya yang berada di jalan Soekarno Hatta 

Bandung selama 3 hari. Pelatihan tersebut diselenggarakan oleh PT Ampera Raya 

selaku pemilik waralaba. Para peserta yang mengikuti pelatihan tidak dikenakan 

biaya, karena semua biaya pelatihan ditanggung oleh pihak restoran Ampera. 

Tujuan diadakannya pelatihan untuk para karyawan adalah agar seluruh karyawan 

mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing serta mengetahui 

Standar Prosedur Operasional (Standart Operational Procedur/SOP). 

Karyawan dengan sistem kontrak harus lulus terlebih dahulu dari masa 

percobaan selama 3 bulan, setelah lulus dari masa percobaan maka kontrak kerja 

mereka diperpanjang selama 6 bulan. Setiap 6 bulan sekali pemilik restoran 

Ampera Kalimalang mengadakan evaluasi hasil kerja para karyawan untuk 

menentukan perpanjangan kontrak para karyawan. Kriteria yang dapat membuat 

karyawan dengan sistem kontrak diperpanjang lagi kontrak kerjanya antara lain 

dapat menjaga nama baik perusahaan, kehadiran minimal 80 persen, bekerja 

dengan cepat, berlaku jujur, dapat diajak bekerja sama dan tidak sering 
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mendapatkan surat peringatan. Karyawan dengan sistem kontrak digaji Rp. 

300.000 per bulan dan dapat menjadi karyawan tetap restoran apabila karyawan 

tersebut telah bekerja selama 1 tahun dan mendapatkan prestasi terus menerus 

sampai dengan jenjang kerja karyawan tersebut. 

4.5.2 Pemasaran 

 Restoran Ampera Kalimalang memiliki manajer pemasaran yang 

bertanggung jawab terhadap kegiatan pemasaran dan penjualan. Manajer 

pemasaran dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh supervisor dan manajer 

operasional. Strategi promosi yang dilakukan oleh restoran Ampera Kalimalang 

meliputi strategi produk, strategi harga, strategi distribusi/tempat dan strategi 

promosi. 

4.5.3 Strategi Produk  

Produk yang ditawarkan oleh restoran Ampera Kalimalang antara lain 

ayam goreng, ayam bakar dengan menggunakan bumbu tradisional khas sunda. 

Jenis ayam yang digunakan adalah ayam broiler. Restoran Ampera Kalimalang 

juga menawarkan berbagai jenis makanan alternatif, yang terdiri dari beberapa 

jenis pepes, oncom, gorengan, sayuran, makanan laut, daging sapi, sambal, serta 

kerupuk.  

 Restoran Ampera Kalimalang memiliki dapur khusus untuk menyimpan 

bahan baku makanan. Bahan baku yang disimpan antara lain ayam, daging sapi, 

ikan, jeroan, dan bumbu kering. Pemasok untuk bahan baku sayuran dan buah-

buahan restoran bekerjasama dengan PD. Kurnia yang terletak di pasar induk 

kramat jati Jakarta Timur, dalam pengolahan bahan baku, restoran menggunakan 

bumbu kering agar tercipta standarisasi dalam hal rasa dan mutu produk. 
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 Kemasan yang digunakan oleh restoran berbentuk kotak persegi panjang 

yang terbuat dari bahan karton dengan diberi alas daun pisang untuk memberikan 

kesan tradisional. Warna yang terdapat pada kemasan berwarna hijau dan putih. 

Setiap kemasan dicantumkan merek dagang “Restoran Ampera” dan slogan 

perusahaan yaitu “makanan asli Indonesia”. Pada kemasan juga tercantum nomor 

telepon pesan antar (delivery service) restoran Ampera Kalimalang. 

4.5.4 Strategi Harga 

Mekanisme dalam penentuan harga pada restoran ditentukan sendiri oleh 

pihak pengelola restoran, karena penerima waralaba memiliki hak dalam 

penentuan harga dengan persetujuan pihak pemilik waralaba. Perbedaan harga 

tersebut berdasarkan lokasi outlet, biaya sewa gedung dan harga jual sebesar 120 

persen dari harga beli bahan baku dan harga untuk masing-masing produk belum 

termasuk pajak sebesar 15 persen untuk pelayanan.  

4.5.5 Strategi Tempat/Distribusi 

 Restoran terletak di daerah Kalimalang tepatnya di sekitar pertokoan dan 

ruko-ruko yang didukung oleh berbagai macam sarana seperti kemudahan 

transportasi umum, tempat parkir yang luas dan jaminan keamanan yang baik. 

Lokasi restoran di pinggir jalan besar, sehingga konsumen dapat dengan mudah 

menemukan lokasi restoran Ampera. Restoran juga menyediakan pelayanan pesan 

antar (delivery service), biaya yang dibebankan kepada konsumen sebesar Rp. 

5.000 untuk setiap pengantaran. 

4.5.6 Strategi Promosi 

 Pada saat baru dibukanya restoran, pihak PT Ampera Raya memberikan 

bantuan dalam membantu kegiatan promosi restoran. Bantuan yang diberikan 
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dalam hal promosi antara lain menyalurkan brosur melalui agen-agen dan kantor-

kantor. Promosi yang dilakukan oleh pihak restoran adalah dengan memasang 

billboard di depan restoran dan menyebarkan brosur di sekitar daerah Kalimalang 

yang bekerjasama dengan bank Anz dan IM3 kartu telepon selular dalam bentuk 

pemberian diskon untuk makan di restoran Ampera Kalimalang, serta 

menyediakan jasa pesan antar (delivery service). 

4.5.7 Produksi 

 Kegiatan produksi yang dilakukan oleh restoran antara lain penyediaan 

bahan baku, pemilihan bahan baku, pembelian bahan baku, penyimpanan bahan 

baku, pengolahan bahan baku menyalurkan produk akhir ke konsumen. Bahan 

baku sisa atau yang belum diolah dimasukkan ke dalam lemari pendingin. 

Kegiatan pengolahan bahan baku dilakukan oleh para koki. 

 Pengolahan bahan baku ayam, daging, jeroan, dan ikan dilakukan dengan 

mengoleskan bumbu sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (Standart 

Operational Procedur/SOP) yang diberikan oleh PT Ampera Raya. Bahan baku 

ayam, ikan daging, dan jeroan yang telah setengah matang diletakkan di counter 

dengan menggunakan baki yang beralaskan daun. Pemesanan makanan dilakukan 

dengan menggunakan sistem self service, yaitu konsumen mengambil makanan 

sendiri. Setelah itu pelayanan memasak dan mengahangatkan makanan yang telah 

dipesan, kemudian makanan tersebut diantarkan ke meja konsumen. Pembayaran 

dapat dilakukan sebelum atau setelah konsumen selesai makan. 

4.5.8 Keuangan 

 Sistem pencatatan keuangan yang dilakukan oleh pihak restoran masih 

bersifat sederhana. Pencatatan keuangan setiap harinya dilakukan oleh manajer 
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keuangan yang dibantu oleh manajer operasional. Kondisi keuangan restoran 

setiap bulannya mengalami fluktuasi, sehingga jarang terjadi kondisi yang stabil 

setiap bulannya. Jumlah volume penjualan restoran Ampera Kalimalang dapat 

dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Volume Penjualan Restoran Ampera Kalimalang Bulan Januari-Juni 
2009 

Bulan Volume Penjualan (Rupiah) 
Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 

101.268.707 
88.917.130 
95.424.079 
111.243.450 
107.221.027 
100.207.545 

Sumber: Data primer terolah 

4.6 Lingkungan Eksternal Pemasaran 

4.6.1 Pemasok 

 Bahan baku ayam, jeroan, ikan, dan daging dibeli sendiri oleh karyawan di 

pasar klender Jakarta Timur dan dipasok dari PD Kurnia, kemudian bahan baku 

tersebut disimpan di dapur utama restoran. Manajemen restoran memasok bahan 

baku tergantung dari persediaan stok yang ada di dapur utama. Sistem pembelian 

bahan baku ayam, jeroan, daging, dan ikan dilakukan melalui telepon yang 

dilakukan pada malam dan siang hari, pembayaran dilakukan dengan cara tunai. 

Pendistribusian dilakukan pada pagi hari untuk pesanan yang dilakukan pada 

malam hari, sedangkan pendistribusian sore hari untuk pesanan yang dilakukan 

pada siang hari. Pemasok untuk bahan baku sayuran dan buah-buahan adalah PD 

Kurnia yang terletak di pasar kramat jati Jakarta Timur. Sistem pembayaran bahan 

baku sayuran dilakukan secara tunai. 
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4.6.2 Pelanggan 

 Saat ini pasar sasaran restoran adalah kalangan menengah keatas, karena 

harga yang ditetapkan restoran cukup besar yaitu 120 persen dari harga beli bahan 

baku. Restoran Ampera Kalimalang hanya memiliki sedikit pelanggan yang 

memiliki loyalitas yang mendalam terhadap produk restoran Ampera. 

4.6.3 Pesaing 

 Pesaing yang dihadapi oleh restoran Ampera Kalimalang adalah restoran-

restoran yang terletak di sekitar daerah Kalimalang dan Pondok Kelapa, baik 

restoran makanan Indonesia, warung-warung tenda di pinggir jalan, maupun 

restoran makanan asing seperti Burger Grill, A&W, Pizza Hut, Izzi Pizza, dll. 

 

4.7. Perbandingan Antara Produk Peternakan dan Perikanan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di restoran Ampera 

Kalimalang, dapat dilihat bahwa produk peternakan saat ini dapat dikatakan masih 

unggul bila dibandingkan dengan produk perikanan, hal tersebut terlihat dari data 

sebagai berikut: restoran Ampera Kalimalang rata-rata menghabiskan 100 potong 

atau 25 ekor ayam dengan total bobot 42,5 kg dalam sehari, sedangkan produk 

yang dihasilkan dari daging sapi yaitu diantaranya dendeng gepuk rata-rata 

menghabiskan 75 potong atau 5 kg dalam sehari, paru rata-rata menghabiskan 50 

potong atau 4 kg per hari. Untuk produk perikanan, ikan mas dan gurame rata-rata 

menghabiskan 12 ekor per hari, cumi menghabiskan 3,5 kg per hari, dan udang 

menghabiskan 4 kg per hari. Cukup sulit untuk menentukan mana yang lebih 

unggul antara produk peternakan dan perikanan, tetapi bila dilihat dari data diatas, 

daging ayam ternyata masih paling banyak diminati oleh konsumen walaupun 
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beberapa tahun terakhir ini isu flu burung gencar di kalangan masyarakat. Hal ini 

dikarenakan daging ayam memiliki daging yang empuk dan tidak berduri seperti 

ikan yang bisa menyebabkan tenggorokan tersedak karena tulang ikan yang kecil 

dan terkadang kasat mata. 

 

4.8 Jumlah Pengunjung Restoran Ampera Kalimalang 

 Pemilihan hari dilakukan dengan cara menentukan waktu yang berbeda 

antara awal bulan, tengah bulan, dan akhir bulan. Jumlah pengunjung dalam 

sepuluh hari terlihat fluktuatif, hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Jumlah pengunjung dalam sepuluh hari 
Tanggal Jumlah pengunjung 

4 Juli 2009 
7 Juli 2009 
10 Juli 2009 
13 Juli 2009 
16 Juli 2009 
19 Juli 2009 
22 Juli 2009 
25 Juli 2009 
28 Juli 2009 

1 Agustus 2009 

138 
114 
96 
83 
81 
77 
68 
79 
85 
121 

Sumber: Restoran Ampera kalimalang 

  Jumlah konsumen paling banyak yaitu pada tanggal 4 Juli 2009 yang 

berjumlah 138 orang, hal ini dikarenakan pada awal bulan masyarakat pada 

umumnya baru saja menerima penghasilan dari hasil kerja mereka dan ingin 

menikmatinya bersama keluarga dengan makan di restoran. Sedangkan pada 

tanggal 22 juli yang merupakan akhir bulan, jumlah konsumen yang datang ke 

restoran Ampera kalimalang hanya berjumlah 68 orang dan paling sedikit dari 

hari lain, karena pada akhir bulan biasanya masyarakat lebih memilih untuk 
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makan di rumah untuk menghemat pengeluaran yang telah terpakai untuk 

kehidupan sehari-hari. 

4.9    Penilaian Responden Terhadap Strategi Bauran Pemasaran yang Telah 
Diterapkan Restoran Ampera  Kalimalang 

 
Penelitian ini akan membahas tentang pengaruh variabel  bauran 

pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi dan saluran distribusi. 

Terhadap keputusan pembelian (Y) sebelum analisa dan pembahasan hasil 

penelitian, terlebih dahulu akan disajikan tabel mengenai distribusi frekuensi dari 

masing-masing variabel sebagai berikut : 

4.9.1  Penilaian Terhadap Variabel Produk Makanan (X1) 

Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan tentang variabel produk 

makanan pada tabel 5: 

Ket: SS = Sangat setuju 
S = Setuju 
R = Ragu-ragu 
TS = Tidak setuju 
STS = Sangat tidak setuju 
 

Tabel 5. Penilaian Responden atas Variabel Produk Makanan (X1) 

NO 
 

Pernyataan 
 

SS 
------

S 
------ 

R 
-%- 

TS 
-----

STS 
----- 

X1.1 Rasa makanan yang khas menjadi pertimbangan 
Anda makan di restoran Ampera Kalimalang. 

16 
 

75 
 

9 
 

- 
 

- 
 

X!.2 Jumlah porsi makanan pada restoran Ampera 
menjadi pertimbangan Anda makan di restoran 
Ampera Kalimalang. 

15 79 6 
 
- 
 

- 

X1.3 Kualitas makanan yang baik menjadi 
pertimbangan Anda makan di restoran Ampera 
Kalimalang. 

15 73 12 - - 

X!.4 Variasi produk makanan menjadi pertimbangan 
Anda makan di restoran Ampera Kalimalang. 13 85 2 - - 

X1.5 Aroma yang menggugah selera makan menjadi 
pertimbangan Anda makan di restoran Ampera 
Kalimalang. 

28 65 7 - - 

Sumber: Data primer yang diolah 
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Dari tabel 5 diatas diketahui bahwa pada item pertama sebanyak 16% 

responden menyatakan sangat setuju bahwa rasa makanan yang khas 

mempengaruhi keputusan pembelian, 75% responden menyatakan setuju, dan 9% 

menyatakan ragu-ragu, tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan 

sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa rasa makanan yang 

khas yang disajikan oleh pihak restoran khususnya makanan khas sunda menjadi 

pertimbangan konsumen untuk makan di restoran Ampera Kalimalang. Hal ini 

berarti para responden sangat mengutamakan rasa makanan untuk makan di 

sebuah restoran. 

Pada item kedua diketahui bahwa ada 15% responden menyatakan sangat 

setuju bahwa jumlah porsi makanan mempengaruhi keputusan pembelian, 79% 

menyatakan setuju, 6% responden menyatakan ragu-ragu, tidak ada responden 

yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan bahwa 

para responden mementingkan jumlah porsi yang cocok dengan selera mereka. 

Pada item ketiga diketahui bahwa ada 15% responden menyatakan sangat 

setuju bahwa kualitas makanan mempengaruhi keputusan pembelian, 73% 

responden menyatakan setuju, dan 12% menyatakan ragu-ragu. Tidak ada 

responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden lebih mengutamakan kualitas 

makanan yang ditawarkan untuk makan di sebuah restoran khususnya restoran 

Ampera Kalimalang. 

Pada item keempat sebanyak 13% menyatakan sangat setuju bahwa variasi 

produk makanan mempengaruhi keputusan pembelian, sedangkan 85% 
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menyatakan setuju, dan 2% responden menyatakan ragu-ragu. Tidak ada 

responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju.  

Pada item kelima diketahui bahwa sebanyak 28% menyatakan sangat 

setuju bahwa aroma yang menggugah selera mempengaruhi keputusan pembelian, 

65% responden menyatakan setuju, sedangkan 7% menyatakan ragu-ragu. Tidak 

ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini 

manunjukkan bahwa responden mempertimbangkan aroma makanan untuk 

mempengaruhi keputusan pembelian.  

4.9.2  Penilaian Terhadap Variabel Produk Minuman (X2) 

Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan tentang variabel produk 

minuman pada tabel 6: 

Tabel 6. Penilaian Responden atas Variabel Produk Minuman (X2) 

NO 
 

Pernyataan 
 

SS 
------

S 
------ 

R 
-%- 

TS 
-----

STS 
----- 

X2.1 Rasa minuman menjadi pertimbangan Anda 
makan di restoran Ampera Kalimalang. 

33 
 

45 
 

15 
 

7 
 

- 
 

X2.2 Jumlah porsi minuman pada restoran Ampera 
menjadi pertimbangan Anda makan di restoran 
Ampera Kalimalang. 

13 51 28 
 
8 
 

- 

X2.3 Kualitas minuman yang baik menjadi 
pertimbangan Anda makan di restoran Ampera 
Kalimalang. 

5 55 30 9 1 

X2.4 Variasi produk minuman menjadi pertimbangan 
Anda makan di restoran Ampera Kalimalang. 5 54 30 10 1 

X2.5 Aroma minuman yang menggugah selera 
menjadi pertimbangan Anda makan di restoran 
Ampera Kalimalang. 

4 56 30 9 1 

Sumber: Data primer yang diolah 

Dari tabel 6 diatas diketahui bahwa pada item pertama sebanyak 33% 

responden menyatakan sangat setuju bahwa rasa minuman yang khas 

mempengaruhi keputusan pembelian, 45% responden menyatakan setuju, 15% 

menyatakan ragu-ragu, dan 7% responden yang menyatakan tidak setuju. 
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Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa rasa suatu produk menjadi faktor utama 

untuk mempengaruhi keputusan pembelian.  

Pada item kedua diketahui bahwa ada 13% responden menyatakan sangat 

setuju bahwa jumlah porsi minuman mempengaruhi keputusan pembelian, 51% 

menyatakan setuju, 28% responden menyatakan ragu-ragu, dan 8% responden 

yang menyatakan tidak setuju. Hal ini menandakan bahwa para responden 

memperhatikan jumlah porsi yang ditawarkan. 

Pada item ketiga diketahui bahwa ada 5% responden menyatakan sangat 

setuju bahwa kualitas minuman mempengaruhi keputusan pembelian, 55% 

responden menyatakan setuju, 30% menyatakan ragu-ragu, 9% responden 

menyatakan tidak setuju, dan 1% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden lebih mengutamakan 

kualitas minuman yang disajikan. 

Pada item keempat sebanyak 5% menyatakan sangat setuju bahwa variasi 

produk minuman mempengaruhi keputusan pembelian, sedangkan 54% 

menyatakan setuju, 30% responden menyatakan ragu-ragu, 10% responden 

menyatakan tidak setuju, dan 1% menyatakan sangat tidak setuju.  

Pada item kelima diketahui bahwa sebanyak 4% menyatakan sangat setuju 

bahwa aroma yang menggugah selera mempengaruhi keputusan pembelian, 56% 

responden menyatakan setuju, 30% menyatakan ragu-ragu, 9% responden 

menyatakan tidak setuju, dan 1% responden sangat tidak setuju.  

4.9.3  Penilaian Terhadap Variabel Pelayanan (X3) 

Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan tentang variabel produk 

pelayanan pada tabel 7: 
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Tabel 7. Penilaian Responden atas Variabel Pelayanan (X3) 

NO 
 

Pernyataan 
 

SS 
------

S 
------ 

R 
-%- 

TS 
-----

STS 
----- 

X3.1 Kecepatan pelayanan membuat Anda nyaman 
makan di restoran Ampera Kalimalang. 

19 
 

52 
 

25 
 

4 
 

- 
 

X3.2 Kecepatan transaksi membuat Anda nyaman 
makan di restoran Ampera Kalimalang. 27 40 26 7 - 

X3.3 Ketepatan dalam melayani membuat Anda 
nyaman makan di restoran Ampera Kalimalang. 15 58 23 3 1 

X3.4 Tanggapan terhadap keluhan konsumen 
membuat Anda nyaman makan di restoran 
Ampera Kalimalang. 

12 49 37 2 - 

X3.5 Keramahan dan kesopanan karyawan membuat 
Anda nyaman makan di restoran Ampera 
Kalimalang. 

14 41 41 4 - 

Sumber: Data primer yang diolah 

Dari tabel 7 diatas diketahui bahwa pada item pertama sebanyak 19% 

responden menyatakan sangat setuju bahwa kecepatan pelayanan mempengaruhi 

keputusan pembelian, 52% responden menyatakan setuju, 25% menyatakan ragu-

ragu, dan 4% responden yang menyatakan tidak setuju. Berdasarkan data tersebut 

terlihat bahwa sebagian besar responden mengutamakan kecepatan pelayanan. 

Pada item kedua sebanyak 27% responden menyatakan sangat setuju 

bahwa kecepatan transaksi mempengaruhi keputusan pembelian, 40% menyatakan 

setuju, 26% responden menyatakan ragu-ragu, dan 7% responden yang 

menyatakan tidak setuju. Hal ini menandakan bahwa kecepatan transaksi 

merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh responden untuk makan 

di restoran. 

Pada item ketiga sebanyak 15% responden menyatakan sangat setuju 

bahwa ketepatan dalam pelayanan mempengaruhi keputusan pembelian, 58% 

responden menyatakan setuju, 23% menyatakan ragu-ragu, 3% responden 

menyatakan tidak setuju, dan 1% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal 
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tersebut menunjukkan bahwa kesalahan dalam pelayanan tidak boleh terjadi 

karena responden menginginkan ketepatan dalam pelayanan. 

Pada item keempat sebanyak 12% menyatakan sangat setuju bahwa 

tanggapan terhadap keluhan konsumen mempengaruhi keputusan pembelian, 

sedangkan 49% menyatakan setuju, 37% responden menyatakan ragu-ragu, dan 

2% responden menyatakan tidak setuju.  

Pada item kelima diketahui bahwa sebanyak 14% menyatakan sangat 

setuju bahwa keramahan dan kesopanan mempengaruhi keputusan pembelian, 

41% responden menyatakan setuju, 41% menyatakan ragu-ragu, dan 4% 

responden menyatakan tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa para 

responden mementingkan keramahan dan kesopanan karyawan restoran dalam 

pelayanan. 

4.9.4  Variabel Promosi ( X4 ) 

Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan tentang variabel promosi 

pada tabel 8: 

Tabel 8. Penilaian Responden atas Variabel Promosi (X4) 

NO 
 

Pernyataan 
 

SS 
------

S 
------ 

R 
-%- 

TS 
-----

STS 
----- 

X4.1 Iklan melalui billboard menarik perhatian Anda 
untuk makan di restoran Ampera Kalimalang. 

12 
 

43 
 

37 
 

8 
 

- 
 

X4.2 Iklan melalui brosur menarik perhatian Anda 
untuk makan di restoran Ampera Kalimalang. 10 41 36 11 2 

Sumber : Data primer yang diolah 

Dari tabel 8 diatas diketahui bahwa pada item pertama sebanyak 12% 

responden menyatakan sangat setuju bahwa iklan melalui billboard 

mempengaruhi keputusan pembelian, 43% responden menyatakan setuju, 37% 

menyatakan ragu-ragu, dan 8% responden yang menyatakan tidak setuju. 
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Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa iklan melalui billboard sedikit banyak 

mempengaruhi responden untuk makan di restoran Ampera Kalimalang. 

Pada item kedua sebanyak 10% responden menyatakan sangat setuju 

bahwa iklan melalui brosur mempengaruhi keputusan pembelian, 41% 

menyatakan setuju, 36% responden menyatakan ragu-ragu, 11% responden 

menyatakan tidak setuju, dan 2% yang menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa iklan melalui brosur menjadi pertimbangan responden untuk 

makan di restoran Ampera Kalimalang. 

4.9.5  Variabel Tempat/Distribusi ( X5 ) 

Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan tentang variabel 

distribusi pada tabel 9: 

Tabel 9. Penilaian Responden atas Variabel Tempat/Distribusi (X5) 

NO 
 

Pernyataan 
 

SS 
------

S 
------ 

R 
-%- 

TS 
-----

STS 
----- 

X5.1 Akses transportasi umum memudahkan Anda 
untuk mencapai restoran Ampera Kalimalang. 

23 
 

41 
 

31 
 

5 
 

- 
 

X5.2 Kemudahan parkir menjadi pertimbangan Anda 
untuk makan di restoran Ampera Kalimalang. 13 45 36 6 - 

X5.3 Lokasi yang mudah dijangkau memudahkan 
Anda untuk mencapai restoran Ampera 
Kalimalang. 

12 38 42 6 2 

Sumber: Data primer yang diolah 

Dari tabel 9 diatas diketahui bahwa pada item pertama sebanyak 23% 

responden menyatakan sangat setuju bahwa akses transportasi umum yang 

memudahkan untuk mencapai restoran mempengaruhi keputusan pembelian, 41% 

responden menyatakan setuju, 31% menyatakan ragu-ragu, dan 5% responden 

yang menyatakan tidak setuju. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa akses 

transportasi umum telah mempengaruhi sebagian besar responden untuk makan di 

restoran Ampera Kalimalang. 
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Pada item kedua sebanyak 13% responden menyatakan sangat setuju 

bahwa kemudahan parkir yang terdapat di restoran mempengaruhi keputusan 

pembelian, 45% menyatakan setuju, 36% responden menyatakan ragu-ragu, dan 

6% responden menyatakan tidak setuju, dan 2%. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemudahan parkir pada restoran Ampera Kalimalang menjadi pertimbangan 

responden untuk makan di restoran Ampera Kalimalang. 

Pada item ketiga sebanyak 12% responden menyatakan sangat setuju 

bahwa lokasi yang mudah dijangkau mempengaruhi keputusan pembelian, 38% 

responden menyatakan setuju, 42% menyatakan ragu-ragu, 6% responden 

menyatakan tidak setuju, dan 2% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa lokasi restoran Ampera Kalimalang yang mudah 

dijangkau dijadikan pertimbangan para responden untuk makan pada restoran 

tersebut. 

4.9.6  Variabel Harga ( X6 ) 

Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan tentang variabel harga 

pada tabel 10: 

Tabel 10. Penilaian Responden atas Variabel Harga (X6) 

NO 
 

Pernyataan 
 

SS 
------

S 
------ 

R 
-%- 

TS 
-----

STS 
----- 

X6.1 Harga makanan dan minuman yang ditawarkan 
menjadi pertimbangan Anda makan di restoran 
Ampera Kalimalang. 

23 
 

61 
 

14 
 

2 
 

- 
 

X6.2 Cara pembayaran memudahkan Anda untuk 
melakukan pembayaran dan menjadi 
pertimbangan Anda makan di restoran Ampera 
Kalimalang. 

10 38 45 6 1 

Sumber : Data primer yang diolah 

Dari tabel 10 diatas diketahui bahwa pada item pertama sebanyak 23% 

responden menyatakan sangat setuju bahwa harga makanan dan minuman yang 
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ditawarkan mempengaruhi keputusan pembelian, 61% responden menyatakan 

setuju, 14% menyatakan ragu-ragu, dan 2% responden yang menyatakan tidak 

setuju. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa harga yang ditawarkan 

oleh restoran Ampera Kalimalang mendapat perhatian utama dari para responden. 

Pada item kedua sebanyak 10% responden menyatakan sangat setuju 

bahwa cara pembayaran mempengaruhi keputusan pembelian, 38% menyatakan 

setuju, 45% responden menyatakan ragu-ragu, 6% responden menyatakan tidak 

setuju, dan 1% yang menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 

cara pembayaran bukan merupakan faktor utama yang dipertimbangkan oleh para 

responden, ini menunjukkan bahwa responden lebih memperhatikan keunggulan 

dari produk itu sendiri selain cara pembayaran dalam melakukan pembelian. 

4.10  Uji Validitas 

 Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur untuk mengukur apa 

yang diukur. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Valid 

tidaknya suatu item instrumen dapat diketahui dengan membandingkan indeks 

korelasi product moment Pearson dengan level signifikansi 5% dengan nilai 

kritisnya, di mana r dapat digunakan rumus: 

rxy  = 
( )( )

( )( ) ( )( )∑ ∑∑ ∑
∑∑ ∑

−−

−
2222 YYNXXN

YXXYN
  

Keterangan : 

n = banyaknya sampel 
X = skor item X 
Y = skor item Y 
 
Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka dinyatakan valid 

dan sebaliknya dinyatakan tidak valid. 
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Tabel 11. Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item r r tabel Keterangan 

Produk Makanan (X1) X1.1 0,537 0,165 Valid 

 X1.2 0,470 0,165 Valid 

 X1.3 0,510 0,165 Valid 

 X1.4 0,310 0,165 Valid 

 X1.5 0,369 0,165 Valid 

Produk Minuman (X2) 

 

 

 

 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

X2.5

0,655 

0,763 

0,896 

0,743 

0,893 

0,165 

0,165 

0,165 

0,165 

0,165 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Pelayanan (X3) 

 

 

 

 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

X3.4 

X3.5

0,748 

0,639 

0,674 

0,639 

0,373 

0,165 

0,165 

0,165 

0,165 

0,165 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Promosi (X4) X4.1 0,701 0,165 Valid 

 X4.2 0,701 0,165 Valid 

Tempat/Distribusi (X5) 

X5.1 

X5.2 

X5.3

0,667 

0,748 

0,743 

0,165 

0,165 

0,165 

Valid 

Valid 

Valid 

Harga (X6) 
X6.1 

X6.2

0,650 

0,650 

0,165 

0,165 

Valid 

Valid 

Sumber : Data primer yang diolah. 

Dari tabel 11 dapat dijelaskan bahwa semua variabel penelitian yang 

terdiri dari variabel independen yakni atribut produk yang terdiri dari produk 

makanan (X1), produk minuman (X2), pelayanan (X3), promosi (X4), distribusi 

(X5), harga (X6), dan variabel dependen yakni keputusan pembelian (Y) 

dinyatakan valid. Karena semua item didalam pengujian menunjukkan hasil 
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probabilitas (p) lebih kecil atau sama dengan 0,05 sehingga data tersebut diatas 

dapat dilakukan untuk pengujian selanjutnya. 

4.11  Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah indek yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Untuk menguji digunakan Alpha 

Cronbach dengan rumus : 

r11= ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

σ

σ
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
∑

2
t

2
b1

1k
k    

Dimana : 
r11 = reliabilitas instrumen 
k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
 σb

2 = jumlah varians butir 
σt

2 = varians total 
 

Instrumen dapat dikatakan andal (reliabel bila memiliki koefisien 

keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih. Untuk menentukan kriteria indek 

reliabilitas adalah sebagai berikut : Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan 

Alpha Cronbach. Bila alpha lebih kecil dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliabel 

dan sebaliknya dinyatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua 

variabel ditunjukkan tabel di bawah ini: 
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Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas  Instrumen 

Variabel  Alpha Keterangan 
Produk makanan (X1) 

Produk minuman (X2) 

Pelayanan (X3) 

Promosi (X4) 

Tempat/Distribusi (X5) 

Harga (X6) 

0,681 

0,916 

0,817 

0,822 

0,849 

0,781 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah 

Dari tabel 12 dapat dijelaskan bahwa semua variabel penelitian yang 

terdiri dari variabel independen yakni atribut produk yang terdiri dari produk 

makanan (X1), produk minuman (X2), pelayanan (X3), Promosi (X4), Distribusi 

(X5), dan Harga (X6) dinyatakan reliabel sebab masing – masing variabel 

memiliki koefisien keandalan reliabilitas lebih dari 0,6. 

 

4.12 Uji Asumsi Klasik 

4.12.1 Uji Multikolinieritas 

      Multikolinieritas diuji dengan menghitung nilai VIF (Variance Inflating 

Factor). Bila nilai VIF mendekati angka satu maka tidak terjadi multikolinieritas 

atau non multikolinieritas. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel berikut: 
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Tabel 13. Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas 

Variabel bebas Tolerance VIF Keterangan 
Produk makanan (X1) 0,824 1,214 Non multikolinieritas 

Produk minuman (X2) 0,932 1,073 Non multikolinieritas 

Pelayanan (X3) 0,875 1,142 Non multikolinieritas 

Promosi (X4) 

Tempat/Distribusi (X5) 

Harga (X6) 

0,686 

0,765 

0,914 

1,457 

1,307 

1,094 

Non multikolinieritas 

Non multikolinieritas 

Non multikolinieritas 

Sumber : Data primer yang diolah 

Dari hasil perhitungan yang terdapat pada tabel 13 diketahui bahwa 

seluruh variabel yang terdiri dari produk makanan, produk minuman, pelayanan, 

promosi, distribusi, dan harga adalah non multikolinieritas, dimana seluruh nilai 

VIF di sekitar angka 1 dan nilai tolerance mendekati 1. 

 

4.13 Uji Heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas bertujuan menguji terjadinya ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model 

regresi. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homokedastisitas. Salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk menguji adanya gejala heterokedastisitas pada penelitian ini 

adalah dengan melihat grafik plot antara prediksi variabel terikat dengan 

residualnya. 

 Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot, dimana sumbu Y adalah Y yang 
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telah diprediksi, sedangkan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya). Jika ada pola trertentu yang teratur, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, 

serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi  heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada 

grafik scatterplot berikut: 

      Gambar 5 
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  Berdasarkan grafik scatterplot tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. 

dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas pada model 

regresi tersebut. 
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4.14  Uji Normalitas 

 Sumber distribusi normal merupakan sumber distribusi teoritis dari 

variabel random yang kontinyu. Untuk menguji apakah sampel penelitian 

merupakan jenis sumber distribusi normal, maka pengujian Kolmogorov- Smirnov 

Goodness of Fit Test terhadap model yang diuji. Hasil pengujian untuk 

membuktikan sumber distribusi normal pada model yang digunakan. Hasil uji 

normalitas selengkapnya dapat dicermati pada tabel 18 di bawah ini. 

Tabel 14. Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogorov 
Smirnov Test 

Asymp. 
Sig. 2-
tailed 

Produk makanan (X1), produk minuman (X2), 
pelayanan (X3), promosi (X4), tempat/distribusi 
(X5), dan harga (X6) terhadap Keputusan Pembelian  
(Y) 

0,743 0,639 

Sumber: Data primer yang diolah 

Perhitungan yang terdapat pada tabel 14 dapat digunakan  untuk 

membuktikan label normal pada model yang digunakan. Dari hasil Kolmogorov 

Smirnov Test lebih besar dari 0,05 (0,743 > 0,05) menunjukkan label normal pada 

model yang digunakan, sehingga dapat dilakukan regresi dengan Model Linier 

Berganda. 
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4.15  Analisis Regresi Berganda 

Tabel 15. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
Variabel B Beta t Sig Keterangan 

Konstanta 0,005  0,004 0,997  
Produk Makanan (X1) 0,229 0,298 3,795 0,000 Signifikan 
Produk Minuman (X2) 0,081 0,224 3,028 0,003 Signifikan 
Pelayanan (X3) 0,100 0,240 3,145 0,002 Signifikan 
Promosi (X4) 
Tempat/Distribusi (X5) 
Harga (X6) 

0,173 
0,158 
0,152 

0,223 
0,279 
0,166 

2,593 
3,420 
2,229 

0,011 
0,001 
0,028 

Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 

ttabel = 1,986     
R = 0,726     
R Square = 0,598     
Adjusted R Square = 0,527     
Fhitung = 17,242     
Sig F = 0,000     
Ftabel = 2,20     

Sumber : Data Primer Diolah. 

Variabel dependen pada model regresi linier berganda ini adalah 

Keputusan pembelian (Y) sedangkan variabel independennya adalah variabel 

produk makanan (X1), produk minuman (X2), pelayanan (X3), promosi (X4), 

distribusi (X5), dan harga (X6). Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas 

adalah: 

Y = 0,005 + 0,229X1 + 0,081X2 + 0,100X3 + 0,173X4 + 0,158X5 + 0,152X6 + e 

Pada persamaan diatas menunjukkan angka yang signifikan pada semua 

variabel karena probabilitasnya menunjukkan angka kurang dari 0,05. Adapun 

interpretasi dari persamaan diatas adalah: 

1. β1 = 0,229 

Nilai parameter atau koefisien regresi β1 sebesar 0,229. Jadi apabila variabel 

produk makanan mengalami peningkatan satu satuan maka keputusan 

pembelian akan meningkat sebesar 0,229 satuan. Hal tersebut berarti bahwa 
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variabel produk makanan yang baik dan berkualitas mempengaruhi konsumen 

dalam melakukan keputusan pembelian (Y) secara nyata.  

2. β2 = 0,081 

Nilai parameter atau koefisien regresi β2 sebesar 0,081. Jadi apabila variabel 

produk minuman mengalami peningkatan satu satuan maka keputusan 

pembelian akan meningkat sebesar 0,081 satuan. Hal tersebut berarti bahwa 

variabel produk minuman yang berkualitas mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian (Y) secara nyata. 

3. β3 = 0,100 

Nilai parameter atau koefisien regresi β3 sebesar 0,100. Jadi apabila variabel 

pelayanan mengalami peningkatan satu satuan maka keputusan pembelian 

akan meningkat sebesar 0,100 satuan. Hal tersebut berarti bahwa variabel 

pelayanan yangcepat dan tepat mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian (Y) secara nyata. 

4. β4 = 0,173 

Nilai parameter atau koefisien regresi β4 sebesar 0,173. Jadi apabila variabel 

promosi mengalami peningkatan satu satuan maka keputusan pembelian akan 

meningkat sebesar 0,173 satuan. Hal tersebut berarti bahwa variabel promosi 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian (Y) secara 

nyata. 

5. β5 = 0,158 

Nilai parameter atau koefisien regresi β5 sebesar 0,158. Jadi apabila variabel 

tempat/distribusi mengalami peningkatan satu satuan maka keputusan 

pembelian akan meningkat sebesar 0,158 satuan. Hal tersebut berarti bahwa 
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variabel tempat/distribusi yang tepat mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian (Y) secara nyata. 

6. β6 = 0,152 

Nilai parameter atau koefisien regresi β6 sebesar 0,152. Jadi apabila variabel 

harga mengalami peningkatan satu satuan maka keputusan pembelian akan 

meningkat sebesar 0,152 satuan. Hal tersebut berarti bahwa variabel harga 

yang sesuai akan mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan 

pembelian (Y) secara nyata. 

Berdasarkan pada nilai koefisien b, dapat diketahui bahwa b1 > b2,3,4,5,6. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel produk makanan (X1) 

merupakan variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap variabel Keputusan 

Pembelian (Y). 

 

4.16 Uji Hipotesis 

4.16.1 Uji F 

Tabel menunjukkan nilai R sebesar 0,726 yang artinya bahwa R > 0.  

Artinya bahwa variabel bebas (X) yang terdiri dari produk makanan (X1), produk 

minuman (X2), pelayanan (X3), promosi (X4), distribusi (X5), dan harga (X6) 

mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap Keputusan Pembelian (Y). Nilai 

Adjusted R Square sebesar 0,527, menunjukkan bahwa variabel produk makanan 

(X1), produk minuman (X2), pelayanan (X3), promosi (X4), distribusi (X5), dan 

harga (X6) berpengaruh secara simultan terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

sebesar 52,7% sedangkan sisanya sebesar 47,3 % dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar enam variabel bebas yang diteliti. 
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Berdasarkan nilai Fhitung menunjukkan nilai sebesar 17,242 (signifikansi F 

= 0,000). Jadi Fhitung > Ftabel (17,242 > 2,201), sehingga Hipotesa dalam penelitian 

ini diterima. Artinya bahwa secara simultan  variabel produk makanan (X1), 

produk minuman (X2), pelayanan (X3), promosi (X4), distribusi (X5), dan harga 

(X6) berpengaruh signifikan terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y). 

4.16.2 Uji t 

Berdasarkan pada nilai sig t untuk setiap variabel bebas dapat diketahui 

bahwa secara parsial variabel produk makanan (X1), produk minuman (X2), 

pelayanan (X3), promosi (X4), distribusi (X5), dan harga (X6) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y). Sehingga Hipotesa dalam 

penelitian ini diterima. Artinya bahwa secara parsial variabel produk makanan 

(X1), produk minuman (X2), pelayanan (X3), promosi (X4), distribusi (X5), dan 

harga (X6) berpengaruh signifikan terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y). 

Uji signifikansi untuk setiap variabel bebas sebagai berikut : 

a. Variabel produk makanan (X1) menunjukkan nilai thitung sebesar 3,795 

(signifikansi t= 0,000). Jadi thitung > ttabel (3,795> 1,986) atau Sig t < 5% (0,000 

< 0,05), maka secara parsial variabel Produk makanan (X1) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) bila variabel bebas lain tetap 

nilainya.  

b. Variabel produk minuman (X2) menunjukkan nilai thitung sebesar 3,028 

(signifikansi t= 0,003). Jadi thitung > ttabel (3,028 >1,986) atau Sig t < 5% (0,003 

< 0,05), maka secara parsial variabel produk minuman (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) bila variabel bebas lain tetap 

nilainya.  
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c. Variabel Pelayanan (X3) menunjukkan nilai thitung sebesar 3,145 (signifikansi t 

= 0,002). Jadi thitung > ttabel (3,145 >1,986) atau Sig t < 5% (0,002 < 0,05), 

maka secara parsial variabel Pelayanan (X3) berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Y) bila variabel bebas lain tetap nilainya. 

d. Variabel promosi (X4) menunjukkan nilai thitung sebesar 2,593 (signifikansi    t 

= 0,011). Jadi thitung > ttabel (2,593 > 1,986) atau Sig t < 5% (0,011 < 0,05),  

maka secara parsial variabel promosi (X4) berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Y) bila variabel bebas lain tetap nilainya. 

e. Variabel tempat/distribusi (X5) menunjukkan nilai thitung sebesar 3,420 

(signifikansi    t = 0,001). Jadi thitung > ttabel (3,420 > 1,986) atau Sig t < 5% 

(0,001 < 0,05),  maka secara parsial variabel promosi (X5) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) bila variabel bebas lain tetap 

nilainya. 

f. Variabel harga (X6) menunjukkan nilai thitung sebesar 2,229 (signifikansi    t = 

0,028). Jadi thitung > ttabel (2,229 > 1,986) atau Sig t < 5% (0,028 < 0,05),  maka 

secara parsial variabel promosi (X6) berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Y) bila variabel bebas lain tetap nilainya. 

4.17 Implikasi 

Dari hasil diatas, maka didapat implikasi penelitian sebagai berikut: 

1. Produk makanan (X1) 

 Berdasarkan dari hasil regresi pada penelitian diperoleh bahwa variabel 

produk makanan (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Y) yang ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar 3,795 

dan koefisien beta sebesar 0,298 dengan signifikasi 0,000. Sedangkan arah 
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hubungan pengaruh produk terhadap keputusan pembelian adalah positif, hal 

tersebut berarti bahwa semakin baik kualitas yang dimiliki suatu produk, maka 

konsumen akan melakukan pertimbangan dalam pembelian. 

Kualitas dari produk makanan yang ditawarkan kepada konsumen harus  

baik dan diinginkan oleh konsumen, karena meskipun harga yang ditawarkan 

terjangkau, promosi yang dilakukan secara intensif dan saluran ditribusi yang 

tepat tanpa diikuti dengan kualitas produk yang baik, maka tujuan perusahaan 

untuk memberikan kepuasan kepada konsumen atas produk yang dibeli tidak 

akan tercapai. Sebagian besar dari konsumen sudah merasa puas dengan menu 

makanan Indonesia khususnya masakan khas sunda yang disajikan oleh 

restoran Ampera Kalimalang daripada makanan asing. 

2. Produk Minuman (X2) 

 Berdasarkan hasil regresi pada penelitian diperoleh bahwa variabel produk 

minuman (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y) yang ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar 3,028 dan 

koefisien beta sebesar 0,224 dengan signifikasi 0,003. Sedangkan arah 

hubungan pengaruh harga terhadap keputusan pembelian adalah positif, hal 

tersebut berarti bahwa semakin baik kualitas yang dimiliki suatu produk, maka 

konsumen akan melakukan pertimbangan dalam pembelian. 

Kualitas dari produk minuman yang ditawarkan kepada konsumen harus  

baik dan diinginkan oleh konsumen, karena meskipun harga yang ditawarkan 

terjangkau, promosi yang dilakukan secara intensif dan saluran ditribusi yang 

tepat tanpa diikuti dengan kualitas produk yang baik, maka tujuan perusahaan 

untuk memberikan kepuasan kepada konsumen atas produk yang dibeli tidak 
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akan tercapai. Kualitas dan porsi minuman yang disajikan oleh restoran 

Ampera Kalimalang sudah cukup memuaskan konsumen, hal ini karena 

manajemen restoran Ampera begitu memperhatikan kepuasan pelanggan. 

3. Pelayanan (X3) 

 Berdasarkan hasil regresi pada penelitian diperoleh bahwa variabel 

pelayanan (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y) yang ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar 3,145 dan koefisien 

beta sebesar 0,240 dengan signifikasi 0,002. Sedangkan arah hubungan 

pengaruh pelayanan terhadap keputusan pembelian adalah positif, hal tersebut 

berarti pelayanan yang cepat dan tepat dapat mempengaruhi konsumen untuk 

pada akhirnya makan di restoran Ampera Kalimalang dan pelanggan akan 

semakin banyak. 

4. Promosi (X4) 

Berdasarkan hasil regresi pada penelitian diperoleh bahwa variabel 

promosi (X4) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y) yang ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar 2,593 dan 

koefisien beta sebesar 0,223 dengan signifikasi 0,011. Sedangkan arah 

hubungan pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian adalah positif, hal 

tersebut berarti kegiatan promosi yang tepat dan sesuai dapat mempengaruhi 

dan menarik daya beli konsumen untuk pada akhirnya melakukan pembelian.  

 Pemilihan kegiatan promosi yang bertujuan untuk memperkenalkan 

produk yang diproduksi perusahaan harus tepat. Promosi yang dilakukan 

untuk memperkenalkan produk kepada konsumen, diharapkan mendapat 

respon yang positif dari konsumen dan calon konsumen selain itu harapan dari 
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restoran dengan adanya promosi yang intensif dapat meningkatkan jumlah 

konsumen dan mempertahankan konsumen lama.  

5. Tempat/distribusi (X5) 

 Berdasarkan hasil regresi pada penelitian diperoleh bahwa variabel 

tempat/distribusi (X4) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Y) yang ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar 3,420 

dan koefisien beta sebesar 0,279 dengan signifikasi 0,001. Sedangkan arah 

hubungan pengaruh tempat/distribusi terhadap keputusan pembelian adalah 

positif, hal tersebut berarti bahwa pemilihan tempat yang tepat mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan pembelian.  

Lokasi yang strategis adalah salah satu faktor konsumen memilih makan di 

sebuah restoran. Lokasi di sekitar perkantoran atau di sekitar pusat 

perbelanjaan akan sangat menguntungkan bagi sebuah restoran untuk menarik 

konsumen. Lokasi restoran Ampera Kalimalang terletak di sekitar perkantoran 

dan perumahan yang ramai, ini menguntungkan karena pada siang hari atau 

pada saat jam istirahat para pegawai kantor tersebut banyak yang makan di 

restoran Ampera Kalimalang untuk makan siang sekaligus untuk melepas 

lelah. 

6. Harga (X6) 

 Berdasarkan hasil regresi pada penelitian diperoleh bahwa variabel harga 

(X6) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) 

yang ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar 2,229 dan koefisien beta sebesar 

0,166 dengan signifikasi 0,028. Sedangkan arah hubungan pengaruh harga 

terhadap keputusan pembelian adalah positif, hal tersebut berarti harga suatu 
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produk yang sesuai akan mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

pembelian. 

 Harga merupakan nilai yang ditetapkan oleh perusahaan pada suatu 

produk. Oleh karena itu, perusahaan dalam menetapkan harga dari suatu 

produk harus sesuai dan mencerminkan kualitas produk tersebut. Produk yang 

harganya murah ataupun terjangkau oleh konsumen belum tentu mempunyai 

kualitas yang baik. Harga makanan maupun minuman yang ditetapkan oleh 

restoran Ampera Kalimalang relatif terjangkau oleh konsumen dan tidak 

mengurangi kualitas dari produk itu sendiri. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Strategi bauran pemasaran yang telah dijalankan oleh restoran Ampera 

Kalimalang yaitu terdiri dari:  

a. Strategi produk diantaranya menyediakan masakan dengan 

menggunakan bumbu tradisional khas sunda.  

b. Strategi promosi yang dilakukan oleh pihak restoran adalah dengan 

memasang billboard di depan restoran dan menyebarkan brosur di 

sekitar daerah Kalimalang, serta menyediakan jasa pesan antar 

(delivery service).  

c. Harga makanan maupun minuman yang ditetapkan oleh restoran 

Ampera Kalimalang relatif terjangkau oleh konsumen dan tidak 

mengurangi kualitas dari produk itu sendiri.  

d. Lokasi restoran terletak di daerah Kalimalang tepatnya di sekitar 

pertokoan dan ruko-ruko yang didukung oleh berbagai macam 

sarana seperti kemudahan transportasi umum, tempat parkir yang 

luas dan jaminan keamanan yang baik. Lokasi restoran di pinggir 

jalan besar, sehingga konsumen dapat dengan mudah menemukan 

lokasi restoran Ampera. 

2. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan, variabel 

produk makanan dan distribusi/tempat memiliki pengaruh sangat 
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signifikan terhadap keputusan pembelian produk restoran Ampera 

Kalimalang, karena memiliki nilai signifikansi sebesar 10%. 

3. Daging ayam ternyata masih diminati oleh sebagian besar konsumen 

walaupun isu flu burung marak beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan 

bahwa produk peternakan masih unggul dari produk pertanian serta 

perikanan. 

 

5.2. Saran 

1. Manajer operasional, manajer keuangan, manajer strategi, dan manajer 

pemasaran hendaknya tidak dijabat oleh satu orang, karena peran manajer 

disini sangat vital dalam mengatur manajemen restoran. 

2. Sistem kontrak selama 6 bulan yang diterapkan manajemen restoran pada 

karyawan baru sebaiknya dihapus karena ikatan tersebut sangat singkat 

dan merugikan para karyawan baru tersebut. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Daftar Harga Makanan dan Minuman Restoran Ampera 

Kalimalang 

  Nasi      Pepes 
Nasi Putih   Rp.  4.000,- Pepes Ikan Mas Rp.12.500.- 
Nasi Timbel   Rp.  4.500,- Pepes Jamur  Rp.  6.000.- 
Nasi Merah   Rp.  4.500.- Pepes Teri  Rp.  6.500.- 
                    Pepes Tahu  Rp.  3.000.- 
  Ayam     Pepes Oncom  Rp.  3.000.- 
Ayam Goreng Kuning  Rp.  9.000.-   
Ayam Goreng Pedas  Rp.  9.000.- 
Ayam Bakar   Rp.  9.000.-  Sambal 
Sate ati/Ampela  Rp.  5.000.- Sambal Bajak  Rp.  2.000.- 
Usus    Rp.  5.000.- Sambal Terasi  Rp.  2.000.- 
       Sambal Mangga Rp.  2.000.- 
  Sapi     Sambal Kecap  Rp   2.000.- 
Empal    Rp.  8.000.- 
Babat    Rp.  7.000.-  Kerupuk 
Paru    Rp.  7.000.- Kerupuk Paru  Rp.  3.000.- 
Limpa    Rp.  7.000.- Kerupuk Usus  Rp.  3.000.- 
Sop Iga   Rp.18.000.- Kerupuk Cakar Rp.  5.000.- 
       Kerupuk Rambak Rp.  4.500.- 
     Gorengan      
Tahu/Tempe   Rp.  3.000.-  Minuman 
Bakwan jagung  Rp.  3.500.- Teh Manis panas Rp.  3.000.- 
Jambal    Rp.  4.000.- Es Teh Manis  Rp.  4.000.- 
       Es Jeruk  Rp.  6.000.- 
   Oseng-oseng    Jeruk Panas  Rp.  5.000.- 
Oncom Leunca  Rp.  3.000.- Es Kelapa Muda Rp.  8.000.- 
Oncom Genjer   Rp.  3.000.- Soft Drink  Rp.  5.000.- 
Teri Kacang   Rp.  5.000.- Jus Jeruk  Rp.  9.000.- 
       Jus Tomat  Rp.  9.000.- 
     Seafood     Jus Apel  Rp.  9.000.- 
Sate Udang   Rp.  9.000.- Jus Melon  Rp.  9.000.- 
Sate Cumi   Rp.  9.000.- Jus Alpukat  Rp.  9.000.- 
Ikan mas     Jus Kelapa  Rp.  9.000.- 
Gurame     Jus Hore  Rp.  9.000.  
       Es Kelapa Jeruk Rp.11.000.- 
     Sayuran     Wedang Jahe  Rp.  7.000.- 
Sayur Asem   Rp.  5.000.- Es Goody  Rp.  8.000.- 
Lalapan   Rp.  3.500.- Lemon Squash  Rp.  9.000.- 
Karedok   Rp.  8.000.- Milkshake  Rp.  9.000.- 
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Lampiran 2. Kuisioner dan Identifikasi Responden Kuisioner Penelitian 

 
 

 

Petunjuk pengisian: Isilah pertanyaan berikut dan coret peryataan di dalam 
kurung yang tidak diperlukan 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama  : ..........................................................(Boleh Inisial) 

2. Jenis Kelamin  : (Laki-laki / Perempuan) 

3. Usia    : .................................................................... 

4. Status Dalam Keluarga : .................................................................... 

5. Tingkat Pendidikan  : .................................................................... 

6. Pekerjaan Utama  : .................................................................... 

7. Pendapatan / Bulan  :  A. <Rp.500.000 

     B. Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 

     C. Rp. 1.000.000 – Rp. 2.500.000 

     D. Rp. 2.500.000 – Rp. 5.000.000 

     E. >Rp. 5.000.000 

8. Daerah Asal   : ..................................................................... 

9. Frekuensi makan di Rumah Makan Ampera 

 ..............................................................................................(Bulan/Minggu/Hari) 

10. Alasan Memilih Rumah Makan Ampera 

 ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

11. Dengan Siapa Anda biasa datang : ...................................................................... 

12. Dari Siapa Anda memperoleh informasi tentang Rumah Makan Ampera : 

 ............................................................................................................................... 

13. Makan di restoran dalam sebulan : A. 1 kali 

      B. 2 kali 

      C. 3 kali 

      D. 4 kali 

      E. >5 kali  
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14. Hari berkunjung ke restoran :  A. Hari Kerja 

     B. Hari Sabtu 

     C. Hari Minggu 

     D. Hari Libur 

 

15. Waktu berkunjung ke restoran :  A. Makan siang 

      B. Makan Malam 

      C. Waktu senggang 
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Lampiran 3: Jumlah Pengunjung Rumah Makan Ampera Kalimalang 
 

No Usia 
(th) 

Jenis  
Kelamin 

Pekerjaan Pendapatan / bulan 
(Rp) 

1 15 Laki-laki Pelajar 500.000-1.000.000
2 15 Laki-laki Pelajar <500.000
3 17 Laki-laki Pelajar 500.000-1.000.000
4 17 Perempuan Mahasiswa <500.000
5 17 Laki-laki Mahasiswa 500.000-1.000.000
6 17 Laki-laki Mahasiswa 500.000-1.000.000
7 18 Perempuan Mahasiswa <500.000
8 18 Perempuan Mahasiswa 500.000-1.000.000
9 18 Perempuan Mahasiswa <500.000

10 18 Laki-laki Mahasiswa 500.000-1.000.000
11 19 Laki-laki Mahasiswa 500.000-1.000.000
12 19 Laki-laki Mahasiswa 500.000-1.000.000
13 20 Laki-laki Mahasiswa 500.000-1.000.000
14 20 Perempuan Mahasiswa 500.000-1.000.000
15 20 Perempuan Mahasiswa 500.000-1.000.000
16 20 Laki-laki Mahasiswa 500.000-1.000.000
17 20 Laki-laki Mahasiswa 1.000.000-2.500.000
18 20 Perempuan Mahasiswa 500.000-1.000.000
19 21 Perempuan Mahasiswa 500.000-1.000.000
20 21 Perempuan Mahasiswa <500.000
21 21 Laki-laki Mahasiswa 500.000-1.000.000
22 21 Laki-laki Mahasiswa 500.000-1.000.000
23 21 Laki-laki Mahasiswa 1.000.000-2.500.000
24 22 Perempuan Mahasiswa 500.000-1.000.000
25 22 Laki-laki Mahasiswa 500.000-1.000.000
26 22 Laki-laki Mahasiswa 500.000-1.000.000
27 22 Laki-laki Mahasiswa 1.000.000-2.500.000
28 22 Laki-laki Mahasiswa 1.000.000-2.500.000
29 22 Perempuan Mahasiswa 500.000-1.000.000
30 22 Perempuan Mahasiswa 500.000-1.000.000
31 22 Laki-laki Mahasiswa 1.000.000-2.500.000
32 22 Perempuan Mahasiswa 500.000-1.000.000
33 23 Laki-laki Mahasiswa 1.000.000-2.500.000
34 23 Laki-laki Mahasiswa 1.000.000-2.500.000
35 23 Perempuan Pegawai Swasta 500.000-1.000.000
36 23 Perempuan Pegawai Negeri 1.000.000-2.500.000
37 23 Perempuan Wiraswasta 1.000.000-2.500.000
38 24 Laki-laki Mahasiswa 1.000.000-2.500.000
39 24 Laki-laki Wiraswasta 1.000.000-2.500.000
40 24 Perempuan Pegawai Swasta 1.000.000-2.500.000
41 25 Perempuan Pegawai Swasta 1.000.000-2.500.000
42 25 Laki-laki Pegawai Swasta 1.000.000-2.500.000
43 25 Laki-laki Wiraswasta 1.000.000-2.500.000
44 25 Laki-laki Pegawai Swasta 1.000.000-2.500.000
45 25 Perempuan Pegawai Swasta 1.000.000-2.500.000
46 26 Perempuan Pegawai Swasta 1.000.000-2.500.000
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47 26 Perempuan Pegawai Swasta 1.000.000-2.500.000
48 26 Laki-laki Pegawai Swasta 1.000.000-2.500.000
49 26 Perempuan Pegawai Swasta 1.000.000-2.500.000
50 26 Laki-laki Pegawai Swasta 1.000.000-2.500.000
51 26 Perempuan Ibu rumah tangga 1.000.000-2.500.000
52 27 Perempuan Pegawai Swasta 2.500.000-5.000.000
53 27 Perempuan Pegawai Swasta 2.500.000-5.000.000
54 27 Perempuan Ibu rumah tangga 1.000.000-2.500.000
55 27 Laki-laki Wiraswasta 2.500.000-5.000.000
56 27 Laki-laki Pegawai Swasta 2.500.000-5.000.000
57 27 Laki-laki Pegawai Swasta 1.000.000-2.500.000
58 27 Laki-laki Pegawai Swasta 1.000.000-2.500.000
59 27 Laki-laki Pegawai Swasta 1.000.000-2.500.000
60 27 Perempuan Pegawai Swasta 1.000.000-2.500.000
61 28 Perempuan Wiraswasta 2.500.000-5.000.000
62 28 Perempuan Ibu rumah tangga 1.000.000-2.500.000
63 28 Laki-laki Pegawai Swasta 1.000.000-2.500.000
64 28 Laki-laki Pegawai Swasta 1.000.000-2.500.000
65 30 Laki-laki Pegawai Swasta 2.500.000-5.000.000
66 30 Laki-laki Pegawai Swasta 2.500.000-5.000.000
67 30 Perempuan Pegawai Swasta 1.000.000-2.500.000
68 31 Laki-laki Wiraswasta 2.500.000-5.000.000
69 31 Perempuan Pegawai Swasta 1.000.000-2.500.000
70 31 Perempuan Pegawai Swasta 2.500.000-5.000.000
71 31 Perempuan Ibu rumah tangga 1.000.000-2.500.000
72 32 Laki-laki Pegawai Swasta 2.500.000-5.000.000
73 32 Laki-laki Pegawai Swasta 2.500.000-5.000.000
74 32 Laki-laki Pegawai Swasta 2.500.000-5.000.000
75 33 Laki-laki Pegawai Negeri 2.500.000-5.000.000
76 33 Laki-laki TNI >5.000.000
77 35 Laki-laki Wiraswasta 2.500.000-5.000.000
78 35 Perempuan Wiraswasta 2.500.000-5.000.000
79 35 Perempuan Ibu rumah tangga 1.000.000-2.500.000
80 35 Perempuan Pegawai Swasta 2.500.000-5.000.000
81 35 Laki-laki Pegawai Negeri 1.000.000-2.500.000
82 35 Laki-laki Pegawai Swasta 2.500.000-5.000.000
83 37 Laki-laki Pegawai Negeri 2.500.000-5.000.000
84 37 Perempuan Pegawai Swasta 2.500.000-5.000.000
85 38 Laki-laki Wiraswasta >5.000.000
86 40 Laki-laki Pegawai Swasta 2.500.000-5.000.000
87 40 Perempuan Wiraswasta >5.000.000
88 41 Laki-laki Pegawai Swasta >5.000.000
89 42 Perempuan Ibu rumah tangga 1.000.000-2.500.000
90 45 Laki-laki Pegawai Negeri >5.000.000
91 45 Perempuan Pegawai Swasta >5.000.000
92 47 Perempuan Pegawai Swasta 2.500.000-5.000.000
93 48 Perempuan Pegawai Swasta >5.000.000
94 50 Laki-laki Wiraswasta >5.000.000
95 51 Laki-laki Pegawai Swasta >5.000.000
96 53 Perempuan Ibu rumah tangga 2.500.000-5.000.000
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97 54 Perempuan Ibu rumah tangga 2.500.000-5.000.000
98 55 Laki-laki Pegawai Swasta >5.000.000
99 55 Laki-laki Pengusaha >5.000.000

100 56 Laki-laki Pensiunan 2.500.000-5.000.000
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Lampiran 4. Analisis Regresi Berganda dan Uji Asumsi Klasik 

x1.1

9 9,0 9,0 9,0
75 75,0 75,0 84,0
16 16,0 16,0 100,0

100 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

x1.2

6 6,0 6,0 6,0
79 79,0 79,0 85,0
15 15,0 15,0 100,0

100 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

x1.3

12 12,0 12,0 12,0
73 73,0 73,0 85,0
15 15,0 15,0 100,0

100 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

x1.4

2 2,0 2,0 2,0
85 85,0 85,0 87,0
13 13,0 13,0 100,0

100 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

x1.5

7 7,0 7,0 7,0
65 65,0 65,0 72,0
28 28,0 28,0 100,0

100 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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x2.1

7 7,0 7,0 7,0
15 15,0 15,0 22,0
45 45,0 45,0 67,0
33 33,0 33,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

x2.2

8 8,0 8,0 8,0
28 28,0 28,0 36,0
51 51,0 51,0 87,0
13 13,0 13,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

x2.3

1 1,0 1,0 1,0
9 9,0 9,0 10,0

30 30,0 30,0 40,0
55 55,0 55,0 95,0
5 5,0 5,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

x2.4

1 1,0 1,0 1,0
10 10,0 10,0 11,0
30 30,0 30,0 41,0
54 54,0 54,0 95,0
5 5,0 5,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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x2.5

1 1,0 1,0 1,0
9 9,0 9,0 10,0

30 30,0 30,0 40,0
56 56,0 56,0 96,0
4 4,0 4,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

x3.1

4 4,0 4,0 4,0
25 25,0 25,0 29,0
52 52,0 52,0 81,0
19 19,0 19,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

x3.2

7 7,0 7,0 7,0
26 26,0 26,0 33,0
40 40,0 40,0 73,0
27 27,0 27,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

x3.3

1 1,0 1,0 1,0
3 3,0 3,0 4,0

23 23,0 23,0 27,0
58 58,0 58,0 85,0
15 15,0 15,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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x3.4

2 2,0 2,0 2,0
37 37,0 37,0 39,0
49 49,0 49,0 88,0
12 12,0 12,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

x3.5

4 4,0 4,0 4,0
41 41,0 41,0 45,0
41 41,0 41,0 86,0
14 14,0 14,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

x4.1

8 8,0 8,0 8,0
37 37,0 37,0 45,0
43 43,0 43,0 88,0
12 12,0 12,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

x4.2

2 2,0 2,0 2,0
11 11,0 11,0 13,0
36 36,0 36,0 49,0
41 41,0 41,0 90,0
10 10,0 10,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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x5.1

5 5,0 5,0 5,0
31 31,0 31,0 36,0
41 41,0 41,0 77,0
23 23,0 23,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

x5.2

6 6,0 6,0 6,0
36 36,0 36,0 42,0
45 45,0 45,0 87,0
13 13,0 13,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

x5.3

2 2,0 2,0 2,0
6 6,0 6,0 8,0

42 42,0 42,0 50,0
38 38,0 38,0 88,0
12 12,0 12,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

x6.1

2 2,0 2,0 2,0
14 14,0 14,0 16,0
61 61,0 61,0 77,0
23 23,0 23,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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x6.2

1 1,0 1,0 1,0
6 6,0 6,0 7,0

45 45,0 45,0 52,0
38 38,0 38,0 90,0
10 10,0 10,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Reliability 
 
 

Reliability Statistics

,681 5

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item-Total Statistics

16,44 1,643 ,537 ,583
16,42 1,802 ,470 ,617
16,48 1,626 ,510 ,595
16,40 2,101 ,310 ,678
16,30 1,727 ,369 ,667

x1.1
x1.2
x1.3
x1.4
x1.5

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 
Reliability 
 
 

Reliability Statistics

,916 5

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item-Total Statistics

14,28 7,941 ,655 ,926
14,63 7,872 ,763 ,901
14,78 7,547 ,896 ,875
14,80 8,020 ,743 ,905
14,79 7,622 ,893 ,876

x2.1
x2.2
x2.3
x2.4
x2.5

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Reliability 
 
 

Reliability Statistics

,817 5

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item-Total Statistics

15,06 5,491 ,748 ,738
15,05 5,321 ,639 ,773
15,09 5,759 ,674 ,761
15,21 6,067 ,639 ,773
15,27 6,684 ,373 ,846

x3.1
x3.2
x3.3
x3.4
x3.5

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 
Reliability 
 
 

Reliability Statistics

,822 2

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item-Total Statistics

3,46 ,796 ,701 .a

3,59 ,648 ,701 .a
x4.1
x4.2

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

The value is negative due to a negative average covariance
among items. This violates reliability model assumptions. You
may want to check item codings.

a. 
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Reliability 
 
 

Reliability Statistics

,849 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item-Total Statistics

7,17 2,324 ,667 ,838
7,34 2,348 ,748 ,763
7,47 2,151 ,743 ,765

x5.1
x5.2
x5.3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 
Reliability 
 
 

Reliability Statistics

,781 2

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item-Total Statistics

3,50 ,636 ,650 .a

4,05 ,452 ,650 .a
x6.1
x6.2

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

The value is negative due to a negative average covariance
among items. This violates reliability model assumptions. You
may want to check item codings.

a. 

 
 
Regression 
 

Variables Entered/Removedb

tot.x6, tot.
x4, tot.x2,
tot.x3, tot.
x1, tot.x5

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: tot.yb. 
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Model Summaryb

,726a ,598 ,527 ,876 ,598 17,242 6 93 ,000 2,109
Model
1

R  R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), tot.x6, tot.x4, tot.x2, tot.x3, tot.x1, tot.x5a. 

Dependent Variable: tot.y b. 

ANOVAb

79,391 6 13,232 17,242 ,000a

71,369 93 ,767
150,760 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), tot.x6, tot.x4, tot.x2, tot.x3, tot.x1, tot.x5a. 

Dependent Variable: tot.yb. 
 

Coefficientsa

,005 1,452 ,004 ,997
,229 ,060 ,298 3,795 ,000 ,824 1,214
,081 ,027 ,224 3,028 ,003 ,932 1,073
,100 ,032 ,240 3,145 ,002 ,875 1,142
,173 ,067 ,223 2,593 ,011 ,686 1,457
,158 ,046 ,279 3,420 ,001 ,765 1,307
,152 ,068 ,166 2,229 ,028 ,914 1,094

(Constant)
tot.x1
tot.x2
tot.x3
tot.x4
tot.x5
tot.x6

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: tot.ya. 
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Uji Normalitas 
 

1.00.80.60.40.20.0

Observed Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Ex
pe

ct
ed

 C
um

 P
ro

b

Dependent Variable: tot.y

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

100
,0000000

,84906052
,074
,048

-,074
,743
,639

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Uji Heterokedastisitas 
 

Variables Entered/Removedb

tot.x6, tot.
x4, tot.x2,
tot.x3, tot.
x1, tot.x5

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: absub. 
 

Coefficientsa

1,301 ,789 1,650 ,102
-,011 ,033 -,037 -,338 ,736
-,020 ,014 -,142 -1,367 ,175
,012 ,017 ,076 ,707 ,481
,013 ,036 ,044 ,363 ,717
,006 ,025 ,027 ,232 ,817

-,053 ,037 -,150 -1,427 ,157

(Constant)
tot.x1
tot.x2
tot.x3
tot.x4
tot.x5
tot.x6

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: absua. 
 

3210-1-2

Regression Standardized Predicted Value

4

3

2

1

0

-1

-2

R
eg

re
ss

io
n 

St
ud

en
tiz

ed
 R

es
id

ua
l

Dependent Variable: absu

Scatterplot
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