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ABSTRACT 

Data retrieval was performed in Waroeng Steak and 

Shake in Batu that  located on Jl. Kartini no. 6 Batu city. The 

purpose of this study was to determine the characteristics of the 

consumer and the factors that affect customer satisfaction 

Waroeng Steak and Shake in Batu. 

The method used in this study is a survey method of data 

collection using questionnaires in Accidental Sampling Method 

with a number of respondents were taken as 100 consumers of 

Waroeng Steak and Shake. The results showed that the evidence 

factor, Ease of Getting the product (X5.1), Cleanliness Facilities 

Restaurant (X3.2), Price (X2.1) and Shape Products (X4.1), 

simultaneously significantly affect customer satisfaction 

Waroeng Steak and Shake. The four factors contributed 54.8% 

of consumer satisfaction in buying products Wroeng Steak and 

Shake. Partially, the four variables most affect positively and 

significantly to customer satisfaction, including Ease of Getting 

the product (X5.1), Cleanliness Facilities Restaurant (X3.2), 

Price (X2.1) and Shape Products (X4.1) 

 

Keywords: Consumer Satisfaction, Waroeng Steak and Shake 
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ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN WAROENG 

STEAK AND SHAKE KOTA WISATA BATU 

 

Fandi Otta Prawiro, Bambang Ali N dan Budi Hartono 

 

RINGKASAN 

 

Pengambilan data dilaksanakan di Waroeng Steak and 

Shake di Kota Wisata Batu  berlokasi di Jl. Kartini no. 6 Kota 

Wisata Batu. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan 

Februari 2013 sampai Maret 2013. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui karakteristik konsumen dan faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen Waroeng 

Steak and Shake di Kota Wisata Batu. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalalah 

metode Survey dengan pengambilan data menggunakan 

kuisioner yang dibagi langsung kepada konsumen secara 

Accidental Sampling Method. Responden yang diambil 

sebanyak 100 konsumen Waroeng Steak and Shake. Metode 

analisis yang digunakan adalah analisis diskriptif, analisis 

faktor, Regresi linear berganda, uji F dan Uji t dengan 

menggunakan program komputer SPSS 17. 

Konsumen Waroeng Steak and Shake yang paling 

dominan adalah berjenis kelamin Perempuan (60 %),  berusia 

21-25 tahun (43 %), dengan tingkat pendidikan terakhir sarjana 

(S1) (61 %)  dan tingkat pendapatan Rp. 900.000,- s/d  < 

Rp.1.800.000,- sebanyak  (39 %).  . 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor bukti 

nyata, Kemudahan Mendapatkan Produk (X5.1), Kebersihan 

Fasilitas Restoran (X3.2),  Harga (X2.1) dan  Bentuk Produk 

(X4.1), secara simultan berpengaruh nyata terhadap kepuasan 
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konsumen Waroeng Steak and Shake. empat faktor tersebut 

memberikan kontribusi 54,8% terhadap kepuasan konsumen 

dalam membeli produk Wroeng Steak and Shake. Secara 

parsial, keempat variabel tersebut yang paling berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen,  

meliputi Kemudahan Mendapatkan Produk (X5.1), Kebersihan 

Fasilitas Restoran (X3.2),  Harga (X2.1) dan  Bentuk Produk 

(X4.1)   

 Kesimpulan hasil penelitian ini  adalah Karakteristik 

konsumen yang paling paling dominan di Waroeng Steak and 

Shake berjenis kelamin Perempuan (60 %),  berusia 21-25 

tahun (43 %), dengan tingkat pendidikan terakhir sarjana (S1) 

(61 %)  dan tingkat pendapatan Rp. 900.000,- s/d  < 

Rp.1.800.000,- sebanyak  (39 %). kepuasan pelanggan di 

Waroeng Steak and Shake Kota Wisata Batu dipengaruhi oleh 

4 faktor yaitu kemudahan mendapat produk, kebersihan 

fasilitas restoran, harga dan  bentuk produk.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk, tingkat 

pendapatan, pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap 

peranan zat-zat makanan, khususnya protein hewani untuk 

memenuhi kebutuhan gizi bagi manusia menjadikan faktor 

pendorong meningkatnya permintaan dan konsumsi produk-

produk peternakan terutama produk daging dan susu. Produk 

peternakan seperti daging dan susu menyediakan kandungan 

gizi yang lengkap dan sangat baik untuk pemenuhan gizi tubuh 

yang meliputi protein, energi, lemak, mineral, vitamin dan air. 

Pemberian kepuasan kepada para konsumen adalah 

strategi pertahanan yang paling baik untuk melawan para 

pesaing bisnis. Perusahaan yang berhasil menjaga para 

konsumennya selalu merasa puas, akan memperoleh 

keunggulan bersaing dan hampir tidak terkalahkan dalam 

bisnis. Para pelanggan yang puas biasannya lebih setia, lebih 

sering membeli, dan rela membayar lebih banyak untuk 

membeli produk atau jasa perusahaan tersebut.Selain itu, 

umumnya mereka tetap menjadi pelanggan yang setia bila 

perusahaan itu sedang mengalami kesulitan. 

Kualitas produk atau jasa yang diberikan perusahaan 

dan kepuasan konsumen berhubungan erat dengan keuntungan 

yang akan di dapat oleh perusahaan, karena dengan kualitas 

produk yang memenuhi preferensi konsumen akan mengikat 

konsumen sehingga perusahaan tersebut tertanam dalam benak 

konsumen hal ini tentunya menguntungkan bagi pihak 

perusahaan karena konsumen dapat menceritakan kepada 
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teman, keluarga ataupun kepada orang lain untuk 

mengkonsumsi produk atau jasa dari prusahaan tersebut. 

Kepuasan konsumen pada akhirnya dapat menciptakan 

kesetiaan atau loyalitas konsumen kepada perusahaan.Tidak 

terlepas pula bagi perusahaan rumah makan. 

Rumah makan atau restoran merupakan jenis 

perusahaan yang sangat bergantung kepada kepuasan 

konsumennya. Umumnya pemasaran dari suatu restoran 

dilakukan dari mulut ke mulut, sehingga jika ada satu saja 

pelanggan yang tidak puas, maka restoran itu akan kehilangan 

beberapa calon pelanggannya, dan begitupun sebaliknya, jika 

ada satu saja pelanggan yang merasa puas maka kemungkinan 

besar restoran itu akan mendapatkan beberapa calon pelanggan 

baru. Hal ini seperti yang dikatakan Kotler (2002) bahwa 

seseorang yang merasa tidak puas akan suatu produk, rata-rata 

akan menceritakannya kepada sepuluh orang lainnya. 

Salah satu bisnis makanan yang berkembang akhir-

akhir ini adalah bisnis steak.Steak merupakan salah satu 

olahan pangan produk peternakan yang berasal daging sapi 

yang dibakar atau dipanggang serta disajikan dengan sayuran 

Buncis dan Wortel rebus serta minuman hasil olahan susu 

seperti Shake. Waroeng Steak and Shakemerupakan  salah  

satu  usaha makanan  yang menyajikan menu  utama  berupa 

Steak dan minuman Shake dengan berbagai macam varian 

rasa. Waroeng Steak and Shake di Kota Wisata Batu akhir-

akhir  ini mulai menarik minat dan perhatian konsumen karena 

menyediakan menu Steak yang enak dan harga yang  

ditawarkan lebih  murah  dari  steak  di  tempat  lain.  

Pengusaha Waroeng Steak and Shake harus berorientasi pada 

kepuasan konsumen agar mampu bersaing di dunia usaha 

makanan  
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Tingginya minat konsumen pada Waroeng Steak and 

Shake di Kota Wisata Batu selain pelayanan yang diberikan 

juga dikarenakan potensi wisata dikota Batu yang semakin 

berkembang pesat dengan jumlah pengunjung ke kota Batu 

dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Perkembangan 

ini menarik banyak wisatawan datang ke Kota Wisata Batu 

untuk berlibur dan menikmati kuliner di Kota Batu, salah 

satunya Waroeng Steak and Shake. Perkembangan Waroeng 

Steak and Shake tidak terlepas dari upaya yang selalu 

dilakukan oleh pihak perusahaan untuk dapat memaksimalkan 

serta memberikan kepuasan bagi semua pelanggannya  

Berdasarkan uraian tersebut mendorong peneliti untuk 

mendapatkan informasi mengenai kepuasan konsumen atas 

pelayanan yang diberikan oleh Waroeng Steak and 

Shake.Berdasarkan informasi tersebut, diharapkan pihak 

manajemen dapat menciptakan suatu strategi yang lebih baik 

lagi untuk menjangkau konsumen dan memberi kepuasan 

untuk setiap pelanggannya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perkembangan industri rumah makan atau restoran 

yang menyajikan produk peternakan seperti olahan daging dan 

susu semakin pesat, hal ini terjadi karena tingkat kesadaran 

yang semakin tinggi terhadap pemenuhan gizi. Tingginya 

permintaan serta konsumsi daging dan susu juga dikarenakan 

produk tersebut mudah untuk diolah menjadi berbagai macam 

varian menu makanan, hal tersebut membuat berbagai industri 

rumah makan berlomba-lomba untuk menciptakan suatu 

inovasi yang baru dan menyebabkan persaingan yang semakin 

ketat diantara berbagai industri rumah makan. Persaingan yang 
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sangat ketat ini menyebabkan berbagai industri rumah makan 

yang sudah ada berusaha untuk mempertahankan kepuasan 

para konsumen. 

Kondisi persaingan yang semakin kompetitif ini 

menjadikan fokus pada pelanggan atau konsumen merupakan 

prioritas utama, sehingga melalui penelitian ini diharapkan 

dapat menjawab permasalahan-permasalahan, sebagai berikut:  

1. Karakteristik konsumen Waroeng Steak and Shake di 

Kota Wisata Batu 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen 

Waroeng Steak and Shake di Kota Wisata Batu  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk menganalisis karakteristik konsumen Waroeng 

Steak and Shake di Kota Wisata Batu. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen Waroeng Steak and Shake di Kota 

Wisata Batu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

dengan diketahuinya karakteristik konsumen dan kepuasan 

konsumen dapat menjadi masukan yang berarti bagi Waroeng 

Steak and Shake di Kota Wisata Batu agar mampu bersaing di 

pasar industri rumah makan. Bagi peneliti untuk memberikan 

wawasan pengalaman dan informasi baru yang berharga 

sekaligus sebagai wadah untuk menerapkan ilmu pengetahuan 
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yang telah didapatkan diperkuliahan, terutama yang berkaitan 

dengan pemasaran 

 

1.5 Kerangka Pikir  

Ketatnya persaingan industri rumah makan atau 

restoran saat ini memaksa setiap perusahaan untuk dapat 

memuaskan para pelanggannya dengan tujuan pelanggan 

tersebut menjadi loyal.Restoran sebagai perusahaan makanan 

selain dituntut untuk mempertahankan kualitas produk juga 

harus meningkatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas 

utama. 

Waroeng Steak and Shake merupakan salah satu 

industri rumah makan atau restoran yang sangat diminati 

konsumen di Kota Wisata Batu baik konsumen lokal yaitu 

masyarakat Batu maupun wisatawan yang datang berlibur di 

Kota Wisata Batu. Rumah makan atau restoran ini menyajikan 

Steak dengan beragam menu dan varian rasa sebagai 

makanannya dan shake sebagai minumannya. Restoran juga 

menawarkan berbagai aspek-aspek lainnya seperti pelayanan 

atau service, harga dan lain sebagainya. Hal ini diharapkan 

akan dapat memberikan kepuasan bagi para konsumennya. 

Sebagai industri rumah makan yang dituntut bersaing untuk 

mempertahankan loyalitas setiap konsumennya dan 

mendapatkan pelanggan baru hal ini sesuai dengan pendapat 

Arisman, 2008. Waroeng Steak and Shake perlu mendapatkan 

informasi mengenai kepuasan konsumennya, agar mampu 

bersaing dengan restoran atau rumah makan lain yang tersebar 

di Kota Wisata Batu. 

Karakteristik konsumen berbeda antara satu konsumen 

dengan konsumen lainnya. Para konsumen tersebut mengalami 
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proses yang kompleks agar dapat memaksimalkan 

kepuasannya. Karakteristik konsumen mencakup usia, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Proses untuk 

memaksimalkan kepuasan dipengaruhi oleh gaya hidup dan 

kepribadian masing-masing konsumen sehingga kepuasan 

seseorang konsumen akan berbeda dengan konsumen lainnya. 

Karakteristik konsumen tersebut berfungsi untuk mengetahui 

segmen dan target pasar dari Waroeng Steak and Shake yang 

berguna untuk memberikan masukan informasi sehingga 

perusahaan mampu merancang strategi yang tepat untuk pihak 

manajemen agar mendapatkan kepuasan para konsumennya 

sehingga loyalitas konsumen tetap terjaga dan menguntungkan 

Waroeng Steak and Shake. 

Penelitian ini melakukan pengukuran kepuasan 

konsumen melalui beberapa variable, terdapat lima variabel 

yang mempengaruhi kepuasan konsumen, yaitu kualitas 

produk, harga,  service quality (kualitas pelayanan), emotional 

factor (faktor emosi), dan kemudahan. Variabel indikator dari 

kualitas produk adalah rasa produk dan keragaman produk, 

Variabel indikator dari harga adalah harga produk itu sendiri, 

variable indikator dari emotional factor (faktor emosi) adalah 

bentuk produk dan warna produk, variable indikator dari 

kemudahan adalah kemudahan mendapatkan produk dan 

kemudahan mendapatkan tempat duduk kemudian untuk 

menilai kualitas pelayanan Waroeng Steak and Shake, variabel 

indikator yang dipertimbangkan adalah penampilan karyawan, 

kebersihan fasilitas restoran, kecepatan penyajian, ketepatan, 

kesigapan, keramahan dan penerimaan saran konsumen. 

Setelah mendapatkan informasi tentang kepuasan 

konsumen, maka manajemen restoran dapat mengambil suatu 

kesimpulan untuk meningkatkan kinerja dari usahanya untuk 
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tetap mempertahankan konsumen dan meningkatkan 

pendapatannya.Untuk mengetahui kerangka pikir secara lebih 

jelas dapat dilihat pada skema Gambar 1. 

 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, hipotesis yang 

diajukan adalah : 

Variabel-variabel yang meliputi kualitas produk, harga, 

service quality (kualitas pelayanan), emotional factor (faktor 

emosi), dan kemudahan berpengaruh terhadap kepuasan 

pembeli Waroeng Steak and Shake di Kota Wisata Batu 
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 Gambar 1. Alur kerangka Pikir 

 

 

PERSAINGAN BISNIS 

WAROENG STEAK AND SHAKE 

ANALISIS KEPUASAN 

KONSUMEN 

KUALITAS PRODUK 

Rasa dan Keragaman 

produk 

EMOTIONAL FACTOR 

Bentuk produk  dan 

Warna produk 

 

KEMUDAHAN 

Kemudahan mendapatkan 

produk dan tempat duduk 

 

HARGA 

Harga Produk,Perubahan 

harga, Kesesuian harga 

 

SERVICE QUALITY 

Penampilan karyawan,Kebersihan 

fasilitas, Kecepatan penyajian, 

Ketepatan, Kesigapan, Keramahan 

dan Penerimaan saran konsumen 

KEPUASAN KONSUMEN KARAKTERISTIK KONSUMEN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

 Siska, 2004 melakukan penelitian mengenai Analisis 

Kepuasan dan Loyalitas Konsumen di Restoran Padang Trio 

Permai.Kepuasan konsumen terhadap Restoran Trio Permai 

dinyatakan cukup puas. Hal ini dilihat dari kinerja terhadap 

atribut-atribut restoran, dimana sebanyak 19 atribut (62,52%) 

dari 29 atribut yang dianalisis telah memuaskan konsumen. 

Atribut yang mempunyai kinerja yang tinggi adalah atribut 

kecepatan penyajian, sedangkan yang terendah adalah atribut 

pemutaran musik tradisional.Atribut yang memiliki tingkat 

kepentingan tertinggi adalah kebersihan restoran. 

 Pratikto (2005), melakukan penelitian yang berjudul 

Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Pelayanan 

Restoran Famili Resto Cibubur. Atribut mutu yang dinilai 

responden  paling penting pada setiap dimensi mutu adalah: 

ketersediaan menu yang dipesan untuk dimensi  reliability; 

kesesuaian dalam hal rasa dan penampakan menu untuk 

dimensi  assurance; kondisi peralatan makan dan tempat 

penyajian untuk dimensi tangible; kesediaan penyaji untuk 

menghargai dan melayani pelanggan atau tamu untuk dimensi 

empathy; serta kemampuan penyaji menata ulang tata letak 

menu di meja makan untuk dimensi  responsiveness. Atribut 

mutu yang dinilai responden paling memuaskan pada setiap 

dimensi mutu adalah: ketersediaan menu yang dipesan untuk 

dimensi reliability; kesesuaian dalam hal rasa dan penampakan 

menu untuk dimensi assurance; tata letak penyajian di meja 

makan untuk dimensi  tangible; kesediaan penyaji untuk 
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menghargai dan melayani pelanggan atau tamu untuk dimensi 

empathy; serta kecepatan penyaji menambah pesanan untuk 

dimensi responsiveness. 

 

2.2 Restoran dan Rumah Makan 

Usaha Rumah Makan atau Restoran adalah salah satu 

jenis usaha jasa pangan dengan ruang lingkup kegiatannya 

menyediakan jasa pelayanan makan dan minum melalui proses 

pengolahan serta penyajian ditempat usahanya. Menurut 

Marsum (1993), restoran adalah tempat/bangunan yang 

diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan 

pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik berupa 

makanan atau minuman. Definisi lain dari restoran, menurut 

Badan Pusat Statistik Indonesia (2003), yaitu sektor yang 

mencakup kegiatan usaha penyediaan makanan dan minuman 

jadi yang pada umumnya dikonsumsi di tempat jualan. Rumah 

makan biasanya memiliki spesialisasi dalam jenis makanan 

yang dijual, misalnya rumah makan steak, rumah makan 

padang, rumah makan cepat saji (fast food restaurant) dan 

sebagainya (anonymous 2009)  

Soekresno dalam Nasution (2006) menyatakan, 

klasifikasi restoran atau rumah makan berdasarkan 

pengelolaan dan sistem penyajian dibagi 3, yaitu : 

1. Restoran formal, yaitu restoran yang dikelola secara 

komersial dan profesional dengan pelayanan yang 

eksklusif.  

2. Restoran non formal, yaitu seperti retoran formal hanya 

saja lebih mengutamakan kecepatan dengan harga yang 

ditawarkan lebih murah.  
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3.  Restoran spesial, yaitu restoran yang menyediakan 

makanan yang khas dari suatu negara tertentu dengan 

sistem penyajian yang khas pula. 

Sugiarto (2004) menambahkan, terdapat empat 

indikator yang menjadi unsur penilaian terhadap pelaksanaan 

restoran yaitu: 

1. Ketanggapan/keresponsifan 

Ketanggapan merupakan ukuran seberapa besar perhatian 

karyawan restoran dalam membantu pelanggan dengan 

cepat seperti kerapian dan kebersihan meja, keluhan, dan 

penyampaian informasi. 

2. Ciri  

Ciri adalah sifat yang menunjang fungsi dasar suatu 

produk dan merupakan sifat khas dari merek tertentu 

seperti cita rasa, ukuran dan porsi. 

3. Keandalan  

Pelayanan Unsur keandalan adalah pelayanan yang 

digunakan untuk mengukur seberapa baik penyampaian 

produk kepada pelanggan meliputi kecepatan pelayanan, 

perhatian, sikap, dan keramahan pelayanan selama 

pemesanan dan pengaturan sistem pembelian dan 

pembayaran. 

4. Wujud dan Penampilan 

Unsur wujud diartikan sebagai penampilan restoran berupa 

fasilitas dan interior. 

 

2.3 Definisi dan Sifat Konsumen 

Konsumen adalah setiap orang yang membeli barang 

atau jasa untuk langsung dipakai. Ada beberapa sikap 

konsumen yang perlu diketahui antara lain konsumen adalah 
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raja, suka dipuji, suka mencela, bersemangat, sering bimbang, 

mudah marah dan apatis (Effendy, 1982) 

Adapun sikap pelanggan (konsumen) dapat dibagi (Effendy, 

1982), yaitu : 

a. The Impatient Customer, yaitu seorang pelanggan yang 

kurang sabar. Ia akan mengeluh dengan pelayanan yang 

kurang cepat. 

b. The Argumentative Customer, yaitu seorang pelanggan 

yang datang membeli barang, akan tetapi selalu mendebat 

apa yang dikatakan si penjual. 

c. The talkative Customer, yaitu seorang pelanggan yang 

banyak bicaranya dan terkadang bergurau sendirian sambil 

belanja. 

d. The Decided Customer, yaitu seorang pelanggan yang 

memiliki kepastian terhadap apa yang diinginkan dan sulit 

sekali merubah pendapatnya. 

e. The Resistant Customer, yaitu seorang pelanggan yang 

selalu ragu menghadapi pilihan suatu barang. 

f. The Economy Minded Customer, yaitu seorang pelanggan 

yang memiliki perhitungan ekonomis. 

g. The Sensitive Customer, yaitu seorang pelanggan yang 

memiliki perasaan halus atau sensitive, ia malu-malu 

bertanya dan berhati-hati dalam membeli. 

h. The Irritable Customer, yaitu seorang pelanggan yang 

suka marah jika si penjual kebetulan tak sesuai 

mengambilkan barang. 

i. The Unhurried Customer, yaitu seorang pelanggan yang 

selalu berhati-hati dalam pembelian, ia akan membeli 

barang yang tepat dan cukup memuaskannya. 
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j. The Suspicious Customer, yaitu pelanggan yang selalu 

berprasangka, ia seakan-akan berpendapat bahwa si 

penjual akan menipunya. 

k. The Nervous Customer, yaitu pelanggan yang sering 

gugup, gelisah, tak senang, ingin cepat dan tepat apa yang 

diinginkannya dan terkadang bertindak kasar. 

l. The Hurried Customer, yaitu pelanggan yang terburu-

buru. 

The Snobbish Customer, yaitu pelanggan yang 

mengindahkan golongan atas saja dan tidak mau bergaul 

dengan golongan bawah. 

 

2.4 Perilaku Konsumen dan Keputusan Membeli 

2.4.1 Perilaku Konsumen 

 Perilaku konsumen (consumer bahavior) dapat 

didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan 

barang-barang dan jasa, termasuk didalamnya proses 

pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan 

kegiatan-kegiatan tersebut. Menurut Simamora (2002), 

perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat 

untuk mendapatkan, mrngkonsumsi, dan menghabiskan 

produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului 

dan mengikuti tindakan ini. Kotler (2005) menambahkan, 

perilaku konsumen adalah sebuah proses teratur dimana 

individu-individu berintegrasi dengan lingkungannya untuk 

tujuan mengambil keputusan.  

 Di pasar tentang barang-barang atau jasa. Ada dua 

elemen penting dari arti perilaku konsumen itu, yaitu  proses 

pengambilan keputusan dan kegiatan fisik, yang semua ini 
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melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan dan 

mempergunakan barang-barang dan jasa ekonomis (Swastha 

dan Handoko, 2000) 

 Engel et al, (1994) menyatakan bahwa terdapat tiga 

faktor utama yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian produk yaitu, pengaruh lingkungan 

meliputi budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga, dan 

situasi. Faktor perbedaan individu meliputi sumberdaya 

konsumen, motivasi dan keterlibatan, pengetahuan sikap, 

kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Faktor psikologis 

meliputi pengolahan informasi, pembelajaran, dan perubahan 

sikap atau perilaku.Swastha dan Handoko (2000) membagi 

menjadi dua faktor dasar yang mempengaruhi perilaku 

konsumen yaitu faktor eksternal dan faktor internal. 

 Faktor eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang meliputi pengaruh 

keluarga, kelas sosial, kebudayaan, marketing strategidan 

kelompok referensi.Kelompok referensi merupakan 

kelompok yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak 

langsung pada sikap konsumen.Kelompok referensi 

mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembelian dan 

sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam 

bertingkah laku. 

 Faktor internal 

Faktor-faktor yang termasuk ke dalam faktor internal 

adalah motivasi, persepsi, sikap, gaya hidup, kepribadian 

dan belajar. Belajar menggambarkan perubahan dalam 

perilaku seseorang individu yang bersumber dari 

pengalaman.Seringkali perilaku manusia diperoleh dari 

mempelajari sesuatu. 
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2.4.2 Keputusan Membeli 

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh 

cirri-ciri kebribadiannya, termasuk usia, pekerjaan dan 

keadaan ekonomi. Perilaku konsumen akan menentukan 

proses pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian. 

Perilaku manusia dalam melakukan proses pembelian 

cukup sulit untuk didefinisikan. Hal ini disebabkan karena 

terlalu kompleksnya hal-hal yang mempengaruhi manusia 

untuk mengkonsumsi atau membeli suatu produk. Keputusan 

konsumen yang dilaksanakan dalam bentuk tindakan membeli 

tidak muncul begitu saja, tetapi melalui  suatu tahapan 

tertentu. Menurut Engel et al, (1994) terdapat lima tahapan 

proses keputusan konsumen yaitu pengenalan kebutuhan, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, dan 

evaluasi hasil 

1. Pengenalan Kebutuhan  

Konsumen mempersepsikan perbedaan antara keadaan 

yang diinginkan dan situasi aktual yang memadai untuk 

membangkitkan dan mengaktifkan proses keputusan. 

Pengenalan kebutuhan pada hakikatnya bergantung pada 

seberapa banyak ketidak sesuaian yang ada diantara 

keadaan aktual (situasi konsumen sekarang) dan keadaan 

yang diinginkan (yaitu, situasi yang diinginkan 

konsumen). 

2. Pencarian Informasi 

konsumen mencari informasi yang disimpan dalam 

ingatan (pencarian internal) atau mendapatkan informasi 

yang relevan dengan keputusan dari lingkungan (pencarian 

eksternal). Jika informasi yang didapat dari pencarian 

internal ini telah memadai untuk dapat memberikan arah 

tindakan yang memuaskan, maka pencarian eksternal tidak 
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diperlukan. Sebaliknya jika informasi yang dibutuhkan 

belum memadai atau bahkan tidak tersedia sama sekali, 

maka perlu diadakan pencarian eksternal.  

3. Evaluasi Alternatif 

konsumen mengevaluasi pilihan, berkaitan dengan 

manfaat dan menyempitkan pilihan hingga alternatif yang 

dipilih. Konsumen kemungkinan akan menggunakan 

beberapa kriteria evaluasi yang berbeda misalnya, harga, 

merek, dan sebagainya. 

4. Pembelian 

Ada dua faktor yang mempengaruhi konsumen yang 

berada dalam keadaan bermaksud untuk membeli dan 

keputusan membeli. Faktor pertama adalah sikap orang 

lain terhadap perilaku pembelian yang dilakukan, akan 

memberi motivasi positif atau motivasi negatif terhadap  

konsumen. Faktor yang kedua adalah situasi yang tidak 

terantisipasi, seperti adanya kebutuhan lain yang lebih 

mendesak, kehilangan dan sebagainya. 

5.  Perilaku Pasca Pembelian 

konsumen mengevaluasi apakah alternatif yang dipilih 

memenuhi kebutuhan dan harapan segera sesudah 

digunakan. Konsumen akan merasa puas bila hasil yang 

diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebaliknya 

konsumen akan merasa tidak puas jika hasil yang 

diperoleh jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini berarti, 

bahwa upaya untuk mempertahankan pelanggan menjadi 

hal yang sangat penting dalam strategi pemasaran. 
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Gambar 2. Tahapan-tahapan proses keputusan pembelian. 

 

2.5 Karakteristik Konsumen 

Karakteristik konsumen menurut Sumarwan (2004), 

meliputi pengetahuan dan pengalaman  konsumen, kepribadian 

konsumen  dan  karakteristik  demografi konsumen. 

Konsumen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang 

banyak mengenai produk mungkin  tidak  termotivasi untuk 

mencari  informasi, karena ia sudah merasa cukup  dengan 

pengetahuannya untuk mengambil keputusan. Konsumen yang 

mempunyai  kepribadian sebagai seorang yang senang mencari 

informasi (information seeker) akan meluangkan waktu untuk 

mencari informasi lebih banyak. Pendidikan adalah salah satu 

karakteristik demografi yang penting. Konsumen yang 

berpendidikan tinggi cenderung mencari informasi yang 

banyak mengenai suatu produk sebelum ia memutuskan untuk 

membelinya. 

Sumarwan (2004) juga menyatakan bahwa semua 

penduduk berapapun usianya adalah  konsumen.  Oleh  sebab  

itu  pemasar  harus  memahami  distribusi usia penduduk dari 

suatu wilayah yang akan dijadikan target pasarnya. Perbedaan 

usia akan mengakibatkan perbedaan selera dan kesukaan  

terhadap produk. Usia merupakan salah  satu faktor yang 

mempengaruhi preferensi dan persepsi konsumen dalam 

proses keputusan untuk menerima sesuatu yang baru, baik 

produk maupun jasa. Seseorang yang berumur relatif muda, 

lebih cepat menerima sesuatu yang baru. Preferensi terhadap  
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pangan bersifat plastis pada orang yang berusia muda, tetapi 

permanen bagi mereka yang sudah berumur. 

Pendapatan merupakan imbalan yang diterima 

seseorang dari pekerjaan yang dilakukannya. Jumlah 

pendapatan akan menggambarkan besarnya daya beli seorang 

konsumen. Dengan alasan inilah para pemasar perlu 

mengetahui pendapatan konsumen yang menjadi sasarannya 

(Sumarwan, 2004).Besar kecilnya pendapatan yang diterima 

konsumen dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan 

pekerjaannya. Pekerjaan akan berpengaruh terhadap besar 

kecilnya pendapatan yang akan diperoleh. Pendidikan  formal 

penting dalam membentuk pribadi dengan wawasan berpikir 

yang lebih baik,  semakin tinggi pendidikan formal maka 

seseorang akan lebih banyak mendapatkan pengetahuan 

tentang gizi. Hal ini berdampak positif terhadap ragam pangan 

yang akan dikonsumsi (Sumarwan, 2004). 

Karakteristik konsumen juga berguna untuk 

mengetahui sebuah segmentasi pasar, yang dapat dibagi dalam 

empat kategori yaitu demografi, perilaku, profil psikografi, 

dan karakteristik kepribadian. Ukuran demografi konsumen 

yang terdiri dari umur, jenis kelamin, pendapatan, agama, 

status perkawinan, pendidikan, etnik dan kebangsaan,  

memiliki dua manfaat penting dalam proses segmentasi. 

Pertama, hal itu dapat digunakan, baik secara terpisah maupun 

dikombinasikan, untuk mengembangkan berbagai subbudaya 

dimana para anggotanya saling berbagi  nilai, kebutuhan, ritual 

dan perilaku tertentu. Contohnya kombinasi pendidikan, 

pekerjaan, dan pendapatan dapat dipergunakan untuk 

mengembangkan ukuran kelas sosial konsumen.Kedua, 

variabel demografi dapat digunakan untuk menggambarkan 
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para konsumen yang diklasifikasikan menjadi segmen melalui 

sarana lainnya (Sunarto, 2006). 

Sunarto (2006) menyatakan bahwa dasar penting 

untuk segmentasi perilaku (behavioral segmentation) adalah 

harga, manfaat yang dicari, dan tingkat penggunaan. 

Segmentasi menurut elastisitas harga (price elasticity) 

didasarkan atas konsep ekonomi, dimana kelompok konsumen 

yang berbeda akan memberikan reaksi yang berbeda  terhadap 

perubahan harga produk atau jasa. Ide dibalik segmentasi 

manfaat (benefit segmentation) adalah mengembangkan 

produk dan jasa dengan mutu tertentu yang diinginkan oleh 

kelompok konsumen homoge, sedangkan dasar segmentasi 

pasar yang penting adalah perilaku penggunaan (usage 

behaviour). 

Sunarto (2006) juga menyatakan bahwa kebanyakan 

segmentasi psikografi atau  kepribadian dikombinasikan 

dengan segmentasi perilaku. Yaitu pertama-tama para pemasar 

memilih konsumen menjadi pengguna berat, moderat, dan 

ringan atas sebuah merek dan kemudian menganalisis satu 

atau lebih segmen ini melalui inventaris psikografi dan atau 

kepribadian. Akhirnya, para pemasar merancang pesanan 

promosi  serta distribusi dan strategi penetapan harga yang 

paling efektif untuk segmen ini berdasarkan karakteristik 

kepribadian atau psikografi. 

 

2.6 Kepuasan Konsumen 

Menurut Irawan (2007), kepuasan atau satisfaction 

adalah kata dari bahasa latin yaitu satis yang berarti enough 

atau cukup dan facere yang berarti to do atau melakukan. Jadi, 

produk atau jasa yang bisa memuaskan adalah produk atau 
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jasa yang sanggup memberikan sesuatu yang dicari oleh 

konsumen sampai pada tingkat cukup.Dalam konteks teori 

consumer behaviour, kepuasan lebih banyak didefinisikan dari 

perspektif pengalaman konsumen setelah mengkonsumsi atau 

menggunakan suatu produk atau jasa. 

Tjiptono (2004)menambahkan bahwa definisi 

kepuasan pelanggan sebagai evaluasi secara sadar atau 

penilaian kognitif menyangkut apakah kinerja produk relatif 

bagus atau jelek atau apakah produk yang bersangkutan cocok 

atau tidak cocok dengan tujuan pemakaiannya.Menurut Kotler 

(1997) kepuasan pelanggan adalah ”...a person’s feeling of 

pleasure  or  disappointment  resulting  from  comparing  a  

product’s  received performance  (or outcome)  in  relations  

to person’s expectation”-perasaan  senang atau kecewa 

seseorang sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau 

produk yang dirasakan dan yang diharapkannya. Selanjutnya 

Kotler (2005), kepuasan adalah perasaan senang dan kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara 

persepsi terhadap pelaksanan (hasil suatu produk) dengan 

harapan-harapannya. 

Menurut Irawan (2007), seorang pelanggan yang puas 

adalah pelanggan yang merasa mendapatkan  value  dari 

pemasok, produsen atau penyedia jasa. Value ini bisa berasal 

dari produk, pelayanan, sistem, atau sesuatu yang bersifat 

emosi. Pelanggan yang puas adalah pelanggan yang akan 

berbagi kepuasan dengan produsen atau penyedia jasa, bahkan 

faktor yang akan menentukan pakah perusahaan dalam jangka 

panjang akan mendapatkan laba, adalah banyak sedikitnya 

kepuasan konsumen yang dapat dipenuhi, ini tidaklah berarti 

bahwa perusahaan harus berupaya memaksimalkan kepuasan 

konsumen, tetapi perusahaan harus mendapatkan laba dengan 
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cara memberikan kepuasan kepada konsumen (Handoko dan 

Dharmmesta, 2000). 

Pelanggan yang puas akan berbagi rasa dan 

pengalaman dengan pelanggan lain. Mengukur kepuasan 

pelanggan sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam rangka 

mengevaluasi posisi perusahaan saat ini dibandingkan dengan 

pesaing dan pengguna akhir, serta menemukan bagian mana 

yang membutuhkan peningkatan (Rangkuti, 2002). 

Menurut Rangkuti (2002), kepuasan pelanggan 

terhadap suatu jasa ditentukan oleh tingkat kepentingan 

pelanggan sebelum menggunakan jasa dibandingkan dengan 

hasil persepsi pelanggan terhadap jasa tersebut setelah 

pelanggan merasakan pelaksanaan jasa tersebut. Persepsi yaitu 

proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan 

dan menafsirkan stimulus lingkungan melalui panca indra 

(pendengaran, penglihatan, perasa, penciuman dan peraba). 

Meskipun demikian makna dari proses persepsi tersebut juga 

dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu indvidu yang 

bersangkutan. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan adalah harga, citra, tahap 

pelayanan dan momen pelayanan.Persepsi pelanggan terhadap 

produk atau jasa berpengaruh terhadap tingkat kepentingan 

pelanggan, kepuasan pelanggan, dan nilai pelanggan 

(Rangkuti, 2003). 

 

2.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan 

Konsumen 

Menurut Umar (1999) terdapat empat faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen yaitu mutu produk dan 
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pelayanannya, kegiatan penjualan, pelayanan setelah 

penjualan, nilai-nilai perusahaan. 

Ditambahkan oleh Zabidi (2002), faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen adalah kualitas 

produk/jasa, kualitas pelayanan terutama industri jasa, faktor 

emosional yaitu kepuasan lebih yang didapatkan oleh 

konsumen bila menggunakan produk/jasa bermerek tertentu, 

harga produk/jasa yang berkualitas sama, tetapi harganya 

relatif murah akan memberikan nilai lebih tinggi kepada 

konsumen, biaya mendapatkan produk/jasa konsumen yang 

tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu 

membuang waktu untuk mendapatkan produk/jasa cenderung 

puas terhadap produk/jasa tersebut. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi  kepuasan 

konsumen diturunkan dari teori Engel  et al, (1995) adalah 

produk, pelayanan, dan citra. Salah satu determinan produk 

adalah keragaman produk. Contoh determinan citra yang 

diturunkan dari teori Engel et al, (1995) adalah lokasi, 

atmosfer (suasana), toko, desain toko, lapangan parkir, 

kebersihan toko dan harga.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi  kepuasan 

konsumen menurut Irawan (2007) adalah kualitas produk, 

harga,  service quality (kualitas pelayanan), emotional factor 

(faktor emosi) dan kemudahan. Kualitas produk terdiri dari 

enam elemen yaitu performance, durability, feature, 

reliability, consistency, dan design. Service quality (kualitas 

pelayanan) mempunyai lima dimensi yaitu, reliability, 

responsiveness, assurance, empathy, dan tangible. Rasa 

bangga, rasa percaya diri, simbol sukses, bagian dari 

kelompok orang penting dan sebagainya adalah contoh-contoh  

emotional value yang mendasari kepuasan pelanggan. 
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Pelanggan jasa akan semakin puas apabila relatif mudah, 

nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk dan 

pelayanan. 

 

2.8 Produk dan kualitas produk 

Menurut Kotler (2005), produk  adalah segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan  perhatian, 

dibeli, dipergunakan atau dikonsumsi, dan yang dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan pokok mencakup objek 

secara fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dan ide. Sifat-sifat 

produk yang nilainya rendah bagi pelanggan dalam hubungan 

dengan biaya sebaiknya dibuang.Sifat-sifat yang nilainya 

tinggi bagi pelanggan dalam hubungannya dengan biaya harus 

ditambahkan. Pemilihan yang seksama akan produk 

merupakan bagian yang penting. Pembeli baru mau membeli 

suatu produk jika memang merasa tepat untuk membeli 

produk yang bersangkutan. Artinya produklah yang harus 

menyesuaikan diri terhadap pembeli, bukan pembeli yang 

menyesuaikan diri terhadap produk (Mursid, 1997) 

Menurut Tjiptono (2004), mutu produk merupakan 

tingkat pelaksanaan suatu produk. Menurut Sumarwan (2002), 

seorang pelanggan akan melihat produk berdasarkan kepada 

karakteristik atau cirri atau atribut dari produk tersebut. 

Atribut suatu produk dibedakan ke dalam atribut fisik dan 

atribut abstrak.Atribut fisik menggambarkan ciri-ciri fisik dari 

suatu produk.Sedangkan atribut abstrak menggambarkan 

karakteristik subjektif dari suatu produk berdasarkan persepsi 

pelanggan. Selanjutnya Kotler (2005), menjelaskan bahwa 

mutu produk merupakan kemampuan produk untuk 

melaksanakan fungsinya, termasuk keawetan, keandalan, 
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ketepatan, kemudahan dipergunakan dan diperbaiki, serta 

atribut bernilai yang lain. 

Tjiptono (1997) menjelaskan bahwa dalam 

merencanakan penawaran atau produk, pemasar perlu 

memahami lima tingkatan produk, yaitu : 

1. Produk utama atau inti (core benefit), yaitu manfaat yang 

sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh 

pelanggan dari setiap produk. 

2. Produk generik, yaitu produk dasar yang mampu 

memenuhi fungsi produk yang paling dasar (rancangan 

produk minimal agar dapat berfungsi). 

3. Produk harapan (expected product), yaitu produk formal 

yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan 

kondisinyasecara normal (layak) diharapkan dan 

disepakati untuk dibeli 

4. Produk pelengkap (augmented product), yaitu berbagai 

atribut produk yang dilengkapi atau ditambahi berbagai 

manfaat dan layanan , sehingga dapat memberikan 

tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk 

pesaing. 

5. Produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan 

perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu 

produk dimasa mendatang. 

Menurut Irawan (2007), kualitas produk adalah driver 

kepuasan pelanggan yang multidimensi. Bagi konsumen, 

kualitas produk mempunyai beberapa dimensi.Paling tidak 

terdapat enam dimensi dari kualitas produk yang perlu 

diperhatikan oleh setiap produsen yang ingin mengejar 

kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk. 

Dimensi pertama adalah  performance. Dimensi ini 

adalah dimensi yang paling basic dan berhubungan dengan 
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fungsi utama dari suatu produk. Konsumen akan sangat 

kecewa apabila harapan mereka terhadap dimensi ini tidak 

terpenuhi. Bagi setiap produk/jasa, dimensi  performance bisa 

berlainan, tergantung pada functional value yang dijanjikan 

oleh perusahaan.  

Dimensi kualitas produk yang kedua 

adalahreliability.Reliability lebih menunjukkan probabilitas 

produk gagal menjalankan fungsinya. Dimensi yang ketiga 

adalah  feature atau fitur. Dimensi ini dapat dikatakan sebagai 

aspek sekunder.Apabila ditanyakan fitur kepada konsumen, 

perbedaan jawaban mulai terlihat lebih signifikan. Hal ini 

menunjukkan, walaupun  performance  adalah dimensi 

kualitas yang utama, tetapi daya bedanya tidak sebesar fitur. 

Pada titik tertentu, performance dari setiap merek hampir sama 

tetapi justru perbedaan terletak pada fiturnya. Ini juga 

mengakibatkan harapan pelanggan terhadap dimensi 

performance relatif homogen dan harapan pelanggan terhadap 

fitur relatif heterogen.Bagi pelaku bisnis, sesuatu yang 

heterogen ini biasanya memberikan peluang yang lebih besar 

dalam menciptakan keunggulan bersaing. 

Dimensi kualitas produk yang keempat adalah 

durability (keawetan).Durability (keawetan) menunjukkan 

suatu pengukuran terhadap siklus produk baik secara teknis 

maupun waktu. Dimensi kualitas produk yang kelima adalah  

conformance. Dimensi ini menunjukkan seberapa jauh suatu 

produk dapat menyamai standar atau spesifikasi 

tertentu.Produk yang mempunyai conformance yang tinggi 

berarti produknya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 

Salah satu aspek dari  conformance adalah konsistensi. 

Dimensi kualitas produk yang keenam adalah desain.Dimensi 

desain adalah dimensi yang unik.Dimensi ini banyak 
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menawarkan aspek emosional dalam mempengaruhi kepuasan 

pelanggan. 

 

2.9 Harga 

Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan 

pelayanannya.Definisi tersebut dapat diketahui bahwa harga 

yang dibayar oleh pembeli itu sudah termasuk pelayanan yang 

diberikan oleh penjual, bahkan penjual menginginkan 

sejumlah keuntungan dari harga tersebut (Swastha, 1998). 

Menurut Loveluck et al, 2005, harga adalah suatu mekanisme 

dimana penjualan ditransformasikan atau diubah menjadi 

penerimaan. 

Harga bagi sebagian besar masyarakat masih 

menduduki tempat teratas, sebelum masyarakat membeli 

barang atau jasa.Bagi penjual yang penting bagaimana 

menetapkan harga yang pantas, terjangkau oleh masyarakat 

dan tidak merugikan perusahaan (Mursid, 1997). Ditambahkan 

oleh Schiffman dan Kanuk (2004) mengatakan terdapat 

dampak dari persepsi harga konsumen yang ditimbulkan oleh 

tiga tipe harga acuan antara lain harga rendah dan wajar, tinggi 

dan wajar, yang terakhir tinggi dan tidak wajar. Harga-harga 

rendah dan wajar berada dalam rentang harga pasar yang dapat 

diterima, harga tinggi dan wajar berada dekat batas-batas luar 

rentang harga tetapi tidak melewati bidang yang dapat 

dipercaya.Sedangkan harga tinggi dan tidak wajar berada jauh 

di atas batas-batas rentang harga pasar yang dapat diterima 

konsumen, hal tersebut menandakan bahwa konsumen akan 

lebih memilih tipe harga yang rendah dan wajar sebelum 

membeli suatu produk atau jasa. 
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Untuk pelanggan yang sensitif, biasanya harga murah 

merupakan sumber kepuasan yang penting karena mereka 

akan mendapatkan  value for money yang tinggi. Komponen 

harga ini relatif tidak penting bagi konsumen yang tidak 

sensitif terhadap harga (Irawan, 2007). 

Tjiptono (1997) menyatakan bahwa pada dasarnya ada 

lima jenis tujuan penetapan harga, yaitu : 

 Tujuan berorientasi pada laba 

Asumsi teori klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan 

selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang 

paling tinggi.Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimasi 

laba. Dengan demikian, tidak mungkin suatu perusahaan 

dapat mengetahui secara pasti tingkat harga dapat 

menghasilkan laba maksimum 

 Tujuan berorientasi pada volume 

Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan 

yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang 

berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal 

dengan istilah volume pricing objectives 

 Tujuan berorientasi pada citra 

Citra (image) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui 

strategi penetapan harga.Perusahaan dapat menetapkan 

harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra 

prestisius.Sementara itu harga rendah dapat digunakan 

untuk membentuk citra nilai tertentu (image of value).Pada 

hakekatnya, baik penetapan harga tinggi maupun rendah 

bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen 

terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan 

perusahaan. 
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 Tujuan stabilisasi harga 

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitive terhadap 

harg, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka 

para pesaing harus menurunkan pula harga 

mereka.Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya 

tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu 

yang produknya terstandarisasi. Tujuan stabilisasi 

dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk 

mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu 

perusahaan dan harga pemimpin industry (industry leader)  

 Tujuan-tujuan lainnya 

Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah 

masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, 

mendukung penjualan ulang atau menghindari campur 

tangan pemerintah.Organisasi non profit juga dapat 

menetapkan tujuan penetapan harga yang berbeda. 

 

2.10 Kualitas Pelayanan(Service quality) 

Perusahaan dituntut untuk memberikan pelayanan 

yang prima dan berkualitas.Standar kualitas pelayanan harus 

diterapkan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.Selain 

itu perusahaan juga dituntut untuk membahagiakan tidak 

hanya memuaskan pelanggan dengan memberikan pelayanan 

yang sesuai serta bernilai tambah bagi pelanggan.Dalam 

pengukuran kepuasan pelanggan perlu diketahui mengenai 

konsep dasar atau pengertian dari pelayanan. Menurut Kotler 

(2000), pengertian kualitas pelayanan adalah “Quality is the 

totality of features and characteristic of a product or service 

that bear on it’s ability stated need” artinya kualitas 

merupakan keseluruhan sifat-sifat dan karakter suatu produk 
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atau jasa, berdasarkan kemampuannya untuk menyatakan 

kepuasan atau kebutuhan secara tidak langsung. Artinya 

keseluruhan sifat-sifat dan karakter dari suatu produk yang 

dibangun atas dua faktor utama yaitu persepsi konsumen atas 

layanan yang mereka terima dengan layanan yang diharapkan 

dan merupakan tingkat atau sejauh mana ketidakcocokan 

antara harapan konsumen dengan layanan yang mereka terima. 

Menurut Sugiarto (2002), pelayanan adalah suatu 

tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang 

lain (pelanggan, tamu, klien, pasien atau penumpang) yang 

tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang 

melayani dan orang yang dilayani. Menurut Rangkuti (2002), 

kualitas pelayanan merupakan kualitas cara penyampaian jasa. 

Menurut Tjiptono (2004), kualitas jasa merupakan tingkat 

persepsi terhadap pelaksanaan suatu jasa. Selanjutnya 

Rangkuti (2002) menjelaskan bahwa terdapat sepuluh kriteria 

umum atau standar yang menentukan kualitas suatu jasa, yaitu: 

Reliability (keandalan), Responsiveness (ketanggapan), 

Competence (kemampuan), Acces (mudah diperoleh), 

Courtesy (keramahan), Communication (komunikasi), 

Credibility (dapat dipercaya), Security (keamanan), 

Understanding/knowing the customer (memahami pelanggan), 

Tangibles (bukti nyata). Kesepuluh dimensi tersebut dapat 

disederhanakan menjadi lima dimensi, yaitu:  

1. Reliability (keandalan), yaitu kemampuan untuk 

melakukan pelayanan sesuai yang dijanjikan dengan 

segera, akurat, dan memuaskan. 

2. Responsiveness (ketanggapan), yaitu respon atau 

kesigapan karyawan dalam membantu dan memberikan 

pelayanan yang cepat tanggap, meliputi: kesigapan 

karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan 
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dalam menangani transaksi, dan penanganan keluhan 

pelanggan. 

3. Assurance (jaminan), meliputi kemampuan karyawan atas 

pengetahuan terhadap produk secara tepat, kualitas 

keramahtamahan, perhatian dan kesopanan dalam member 

pelayanan, keterampilan dalam memberikan keamanan di 

dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan 

kemampuan dalam menanamkan kepercayaan pelanggan 

terhadap perusahaan. Dimensi kepastian atau jaminan ini 

merupakan gabungan dari competence (kompetensi) 

artinya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh 

para karyawan untuk melakukan pelayanan dan courtesy 

(kesopanan) yang meliputi keramahan, perhatian dan sikap 

para karyawan.  

4. Empathy (empati), yaitu perhatian secara individual yang 

diberikan perusahaan kepada pelanggan seperti 

kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan 

karyawan untuk berkomunikasi dan usaha perusahaan 

untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya. 

Dimensi ini merupakan penggabungan dari acces (akses) 

meliputi kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang 

ditawarkan perusahaan. Communication (komunikasi) 

merupakan kemampuan melakukan komunikasi untuk 

menyampaikan informasi kepada pelanggan atau 

memperoleh masukan dari pelanggan serta 

understanding/knowing the customer (memahami 

pelanggan) meliputi usaha perusahaan untuk mengetahui 

dan memahami kebutuhan serta keinginan pelanggan.  

5. Tangibles (bukti nyata), meliputi penampilan fasilitas fisik 

seperti gedung dan ruanganfront office, tersedianya tempat 

parkir, kebersihan, kerapian dan kenyamanan ruangan, 
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kelengkapan peralatan komunikasi dan penampilan 

karyawan. 

 

2.11 Faktor Emosi(Emotional  factor) 

Menurut Irawan (2007), kepuasan pelanggan adalah 

respon emosional setelah melalui serangkaian evaluasi yang 

sebagian bersifat rasional dan emosional. Emotional 

factorsebagai  driver kepuasan pelanggan dapat dibagi 

menjadi tiga dimensi, yaitu estetika, self expressive value, dan 

brand personality. 

a. Estetika  

Aspek estetika pertama adalah bentuk, yang dapat meliputi 

besar kecilnya, proporsi, bentuk sudut dan 

kesimetrisan.Selanjutnya aspek estetika adalah 

warna.Pengaruh warna sudah lama diyakini 

mempengaruhi emosi konsumen. 

b. Self Expressive Value  

Self Expressive Value adalah kepuasan yang timbul karena 

lingkungan sosial disekitarnya. 

c. Brand Personality  

Brand personality akan memberikan kepuasan kepada 

konsumen secara internal bergantung dari pandangan 

orang disekitarnya. 

 

2.12 Kemudahan 

Driver kelima yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan menurut Irawan (2007) adalah kemudahan untuk 

mendapatkan produk atau jasa tersebut. Pelanggan 
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akansemakin puas apabila relatif mudah, nyaman dan efisien 

dalam mendapatkan produk atau pelayanan. 

 

2.13 Pengukur Kepuasan 

Menurut Kotler (2002), terdapat empat perangkat 

untuk melacak dan mengukur kepuasan pelanggan. Keempat 

perangkat tersebut adalah sistem keluhan  dan  saran,  survei 

kepuasan pelanggan, belanja siluman, dan terakhir adalah 

analisis pelanggan yang hilang. 

a. Sistem Keluhan dan Saran. 

Perusahaan yang berfokus pada pelanggan mempermudah 

pelanggannya untuk  memberikan saran dan keluhan. 

Adapun cara yang digunakan tiap perusahaan yang  satu 

dapat berbeda dengan perusahaan yang lain. Beberapa 

perusahaan seperti rumah  sakit lebih banyak 

memanfaatkan kotak saran sebagai sarana penampungan 

keluhan dan pemberian saran. Ada juga perusahaan yang 

membuat formulir keluhan pelanggan yang diisi 

pelanggannya setelah mendapatkan pelayanan atau 

membeli produk perusahaan tersebut. Contoh lainnya 

dapat berupa kartu komentar, bebas pulsa, web pages, dan 

e-mail.Semua dilakukan untuk melaksanakan komunikasi 

dua arah.Bagi perusahaan informasi yang diperoleh 

merupakan sumber gagasan yang baik yang meyakinkan 

perusahaan bertindak cepat untuk menyelesaikan masalah. 

b. Survei Kepuasan Pelanggan. 

Perusahaan-perusaaan yang responsif akan mengukur 

kepuasan pelanggan secara langsung dengan melakukan 

survei berkala jika perusahaan tidak dapat menggunakan 

banyaknya keluhan sebagai ukuran kepuasan pelanggan. 
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Perusahaan akan mengirimkan daftar pertanyaan atau 

menelepon pelanggan-pelanggan terakhir mereka sebagai 

sampel acak dan menanyakan apakah mereka sangat puas, 

puas, biasa saja, kurang puas atau sangat tidak puas 

terhadap berbagai aspek kinerja perusahaan. Perusahaan 

juga meminta pendapat pelanggan tentang kinerja para 

pesaing mereka.Selain mengumpulkan informasi tentang 

kepuasan pelanggan, juga berguna untuk mengajukan 

pertanyaan tambahan untuk mengukur keinginan 

pelanggan untuk membeli ulang, pembelian ulang 

biasanya tinggi jika kepuasan pelanggan tinggi.Survei 

kepuasan pelanggan juga bermanfaat untuk mengukur 

kemungkinan atau kesediaan pelanggan untuk 

merekomendasikan perusahaan dan merek ke orang 

lain.Informasi dari mulut ke mulut yang nilainya positif 

tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan 

kepuasan pelanggan yang tinggi. 

c. Belanja Siluman  

Perusahaan-perusahaan dapat membayar orang-orang 

untuk bertindak sebagai pembeli  potensial guna 

melaporkan hasil temuan mereka tentang kekuatan dan 

kelemahan yang mereka alami ketika membeli produk 

perusahaan dan produk pesaing. Para pembelanja  siluman 

itu bahkan dapat menyampaikan masalah tertentu untuk 

menguji apakah staf  penjualan perusahaan menangani 

situasi tersebut dengan baik.   

d. Analisis Pelanggan yang Hilang  

Perusahaan harus menghubungi para pelanggan yang 

berhenti membeli atau berganti  pemasok untuk 

mempelajari sebabnya. Bukan saja penting untuk 

melakukan wawancara  keluar ketika pelanggan mulai 
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berhenti membeli, tetapi juga harus memperhatikan 

tingkat kehilangan pelanggan. Dimana jika meningkat, 

jelas menunjukkan bahwa perusahaan gagal memuaskan 

pelanggannya. 

 

Menurut Rangkuti (2006), metode pengukuran yang 

akan dilakukan adalah dengan menggunakan metode survei. 

Pengukuran dilakukan dengan cara berikut : 

1. Pengukurandapat dilakukan secara langsung melalui 

pertanyaan kepadapelanggan dengan ungkapan sangat 

tidak puas, kurang puas, cukup puas, puas dan sangat 

puas.  

2.  Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar 

mereka mengharapkan suatu atribut tertentu dan seberapa 

besar yang mereka rasakan.  

3.  Responden diminta menuliskan masalah-masalah yang 

mereka hadapi yang berkaitan dengan  penawaran dari 

perusahaan dan diminta untuk menuliskan perbaikan-

perbaikan yang meraka sarankan.  

4. Responden diminta merangking elemen atau atribut 

penawaran berdasarkan derajat kepentingan setiap elemen 

dan seberapa baik kinerja perusahaan pada masing-masing 

elemen. 

Sementara Rangkuti (2006) menyatakan beberapa 

pendekatan umum yang biasa digunakan dalam pengukuran 

kepuasan pelanggan, yaitu:  

1. Pendekatan tradisional (traditional approach), yaitu 

pelanggan diminta memberikan penilaian atas masing-

masing indikator produk yang mereka nikmati, misalnya 

dengan memberikan rating dari “sangat tidak puas” 

sampai  “sangat puas”.  
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2. Analisa secara descriptive, yakni dengan menggunakan 

analisis statistik secara deskriptif misalnya melalui 

penghitungan rata-rata, nilai distribusi serta standar 

deviasi. Analisis ini juga dapat dikembangkan dengan 

membandingkan hasil kepuasan antar waktu, sehingga 

kecenderungan perkembangannya dapat ditentukan. 

3. Pendekatan secara terstruktur (structured approach), yakni 

pendekatan yang paling sering digunakan untuk mengukur 

kepuasan pelanggan. Salah satu teknik yang paling 

populer adalah semantic diferential dengan menggunakan 

scaling procedure.Caranya adalah responden diminta 

untuk memberikan penilaian terhadap suatu produk. 

4. Analisis importance dan performance, yakni pendekatan 

dimana tingkat kepentingan pelanggan (customer 

expectation atau importance) diukur dalam kaitannya 

dengan apa yang seharusnya dikerjakan perusahaan agar 

menghasilkan produk yang berkualitas. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data dilaksanakan di Waroeng Steak and 

Shake di Kota Wisata Batu yang berlokasi di Jl. Kartini no. 6 

Kota Wisata Batu.Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan 

secara sengaja (purposive) dengan mempertimbangkan bahwa 

Waroeng Steak and Shake merupakan salah satu bisnis kuliner 

yang sangat diminati di Kota Batu. Pengumpulan data 

dilaksanakan pada bulan Februari 2013 sampai Maret 2013 

 

Tabel 1. Jadwal survey 

Hari dan Tanggal Pengambilan Data Jumlah Responden 

Minggu I Minggu II 

Kamis, 21 Februari 2013  13 

 Jumat, 1 Maret 2013 12 

Sabtu, 23 Februari 2013  13 

 Minggu, 3 Maret 

2013 

12 

Senin, 25 Februari 2013  13 

 Selasa, 5 Maret 

2013 

12 13 

Rabu, 27 Februari 2013  12 

Sumber :Data Primer, 2013 

 

Pengambilan data dimulai pada minggu pertama pada 

tanggal 21 – 27 Februari 2013 dengan pertimbangan dalam 

satu minggu tersebut adalah akhir bulan.Pada minggu kedua 

pengambilan data dilakukan pada tanggal 1 - 5 Maret 2013 

dengan alasan pada hari tersebut adalah awal bulan.Alasan 

memilih kedua waktu tersebut untuk membedakan responden 
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dalam menjawab kuisioner karena dipengaruhi oleh 

pendapatan, dari kedua waktu tersebut dianggap sudah 

mewakili pengambilan data dalam satu bulan. 

 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode Survey.Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

meliputi data primer dan data sekunder.Data primer 

merupakan data yang didapat dari sumber pertama.Data ini 

diperoleh dengan melakukan observasi langsung melalui 

wawancara dengan pihak manajer restoran dan responden, 

serta pengisian kuesioner yang disebarkan kepada konsumen 

Waroeng Steak and Shake. Pengambilan responden dilakukan 

secara  Accidental Sampling Method yaitu responden dipilih 

secara langsung dan acak di tempat atau lokasi penelitian 

tanpa ada kriteria-kriteria tertentu untuk responden dengan 

jumlah responden sebanyak 100 responden. Alasan pemilihan 

responden berjumlah 100 responden merujuk pada pendapat 

Hair (2006), yang menyatakan bahwa ukuran sampel dalam 

penelitian harus memiliki jumlah sampel minimum lima kali 

jumlah pertanyaan yang dianalisis. Pada kuisioner penelitian 

ini terdapat 20 pertanyaan, dengan demikian minimum jumlah 

sampel yang dibutuhkan adalah 100 responden. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 

pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan oleh pengumpul data primer atau pihak lain yang 

biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau diagram (Sitinjak 

et al, 2004). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

data yang berasal dari catatan dan arsip Waroeng Steak and 

Shake serta dari berbagai literatur yang mendukung. 
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3.3 Variabel Pengamatan 

 Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, 

hipotesis penelitian dan tinjauan pustaka maka ditentukan 

variabel-variabel penelitian sebagai berikut 

1) X1 = Kualitas Produk:  

X1.1  = Rasa produk  

X1.2 = Keragaman produk  

2) X2 = Harga:  

X2.1 = Harga Produk 

X2.2 = Perubahan harga 

X2.3 = Kesesuaian harga  

3) X3 = Service Quality (Kualitas Pelayanan):  

X3.1 = Penampilan pelayan restoran 

X3.2 = Kebersihan fasilitas restoran   

X3.3 = Kecepatan penyajian 

X3.4 = Ketepatan dalam melayani pesanan 

X3.5 = Penerimaan saran konsumen 

X3.6 = Kesigapan pelayan 

X3.7 = Keramahan terhadap pelanggan 

4) X4 = Emotional Factor (Faktor Emosi):  

X4.1 = Bentuk produk  

X4.2 = Warna produk  

5) X5 = Kemudahan :  

X5.1 = Kemudahan mendapatkan produk  

X5.2 = Kemudahan mendapatkan tempat duduk 
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Gambar 3. Kerangka analisis 

 

3.4 Analisis Data 

3.4.1 Skala Likert 

 Dalam menilai kepuasan konsumen di Waroeng Steak 

and Shake, peneliti menggunakan data ordinal dengan skala 

Likert. Skala Likert merupakan skala yang dapat 

memperlihatkan tanggapan konsumen terhadap karakteristik 

suatu produk, penelitian ini menggunakan skala 5 (lima) 

tingkat (Likert Scale) yang terdiri sangat sesuai, sesuai, ragu-

ragu, tidak sesuai, sangat tidak sesuai (Singarimbun, 1995). 

Kualitas Produk (X1) 
Rasa Produk 

KeragamanProduk 
 

Harga (X2) 

Harga Produk 

Perubahan harga  

Kesesuaian harga 

 

Service Quality (X3) 

Penampilan pelayan restoran 

Kebersihan fasilitas restoran 

Kecepatan penyajian 

Ketepatan dalam melayani pesanan 

Penerimaan saran konsumen 

Kesigapan pelayan 

Keramahan terhadap pelanggan  
 

Emotional Factor(X4) 
Bentuk Produk 

Warna Produk 

Kemudahan (X5) 
Kemudahan mendapat produk 

Kemudahan mendapat tempat duduk 

 

Kepuasan 

Konsumen (y) 
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Ditambahkan oleh pendapat Sitinjak (2004) yang menyatakan 

bahwa Informasi yang diperoleh dengan Skala Likert berupa 

skala pengukuran ordinal, oleh karenanya terhadap hasilnya 

hanya dapat dibuat  ranking tanpa dapat diketahui berapa 

besarnya selisih antara satu tanggapan ke tanggapan yang 

lainnya. Pada penelitian ini Skala Likert digunakan untuk 

mengukur kepuasan konsumen terhadap atribut-atribut yang 

membangun kepuasan konsumen. 

 

3.4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisioner 

3.4.2.1 Uji Validitas 

 Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk 

mengetahui kelayakan suatu kuisioner Validitas menunjukkan 

sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin 

diukur (Ancok, 1987). Tinggi rendahnya validitas menunjukan 

sejauh mana data yang telah terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang variabel yang diteiti (Umar, 2003).Pada 

dasarnya semua prosedur untuk menentukan validitas tes 

berkaitan dengan hubungan antara kinerja pada tes dan faktor-

faktor lain yang dapat diamati secara independen tentang 

kepuasan konsumen. 

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995) mengatakan 

validitas menunjukan sejauh mana alat pengukuran itu 

mengukur apa yang ingin diukur.Suatu variabel dinyatakan 

valid jika koefisien korelasi sama dengan 0,3 atau lebih 

(paling kecil 0,3),seperti yang dikemukakan Sugiyono (2004) 

dan probabilitas koefisien korelasinya  ≤0,05 atau r hitung ≥ r 

tabel. 
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r =  

 

Keterangan: 

r = Korelasi 

               n = Banyaknya sampel 

               X = Skor suatu pertanyaan 

               Y = Skor total suatu pertanyaan 

 

3.4.2.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk 

menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran relatif konsisten 

apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih (Ancok, 

1987), artinya dengan pengukuran ini akan didapatkan hasil 

yang tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali 

terhadap subyek yang sama. Uji reliabilitas digunakan untuk 

mengetahui tingkat kesalahan pengukuran. Uji reliabilitas 

dilakukan dengan metode satu kali pengukuran yaitu 

menggunakan korelasi (Cronbach’s Alpha) didasarkan pada 

rata-rata korelasi butir data instrument pengukuran. Apabila rα 

> r tabel  maka menunjukkan data reliabel. Menurut Malhotra 

(1996) suatu instrument dikatakan handal apabila nilai alpha 

lebih besar atau sama dengan 0,6. Sedangkan rumus alpha 

cronbach menurut Arikunto adalah sebagai berikut: 

 

r =  

Keterangan 

                t =  Variabel instrument 

                k = Banyaknya butir pertanyaan 
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= Jumlah varian butir 

=  Varian total 

 

3.4.3 Analisis Diskriptif 

 Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian 

ini untuk menjelaskan karakteristik konsumen yang terdiri dari 

karakteristik demografi dan karakteristik umum pembelian 

yang digunakan untuk mengetahui segmentasi dari konsumen 

Waroeng Steak and Shake.Selain itu, analisis deskriptif juga 

digunakan untuk menjelaskan analisis kepuasan konsumen 

berdasarkan hasil kuesioner.  Hasil data dari kuisioner 

mengenai karakteristik, serta kepuasan responden 

dikelompokkan berdasarkan jawaban yang sama dan disajikan 

dalam bentuk tabulasi deskriptif. Alternatif strategi diturunkan 

dari sebaran responden terhadap tingkat kepuasan serta dari 

nilai yang didapat dari tingkat kepuasan konsumen untuk 

mengetahui atribut-atribut mana yang kinerjanya masih kurang 

sehingga perlu untuk diperbaiki dan yang sudah baik 

kinerjanya perlu untuk ditingkatkan. 

 

3.4.4 Analisis Faktor 

 Analisis faktor adalah analisis yang tepat untuk 

menganalisis data-data masukan yang berupa data matrik dan 

terdiri dari variabel-variabel dengan jumlah yang besar. Dua 

alasan yang mendasari penggunaan analisis faktor,  

Pertama, menyederhanakan seperangkat data melalui reduksi 

seperangkat variabel responden dalam jumlah besar menjadi 

sejumlah kecil faktor yang tetap memiliki sebagian besar 

informasi yang terdapat pada seperangkat data sebelum 
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direduksi (original data).Kedua, mengidentifikasi struktur 

pokok yang mendasari data dimana variabel dalam jumlah 

besar dapat mengukur karakteristik dasar dalam jumlah yang 

kecil pada sampel penelitian. 

 

Xi = Ai2F1 + Ai2F2 + Ai3F3 + …….. + AijFj + ViUi 

Dimana : 

Xi = Variabel terstandar ter-i 

Aij = Koefisien regresi dan variabel ke-I pada factor umum j 

Fj = Faktor umum 

Vi = Koefisien regresi terstandar dari variabel i pada factor 

khusus i  

Ui = Faktor khusus bagi variabel i 

 

3.4.5 Regresi linear berganda 

 Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat, yang 

akan dihitung dengan persamaan (Jamli, 1992) berikut : 

 

Y=bo+b1+X1+b2X2+…..b5X5 

 

Keterangan : 

Y    = Variabel dependen 

Bo   = Konstanta 

b1,b2,..b5  = Koefisien 

X1   = Kualitas Produk 

X2   = Harga  

X3   = Service Quality 

X4   = Emotional factor 

X5   = Kemudahan 
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Untuk mengujinya menggunakan rumus uji F , yaitu : 

 

 

 

 

Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan, maka metode 

pengujian yang dilakukan sebagai berikut: 

 

Ho: β1 = β2=…………….βk = 0 

H1: β1 ≠ β2≠…………….βk ≠ 0 

 

Apabila profitabilitas F dihitung P < 0,05 maka H0 

ditolak dan jika profitabilitas F dihitung P > 0,05 maka Ho 

diterima. Apabila Ho diterima dan secara langsung dapat 

dikatakan bahwa variabel-variabel bebas yang diuji 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel terikat. 

 

3.4.6 Regresi Parsial 

Untuk mengetahui secara parsial pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya, selanjutnya untuk 

mengetahui variabel bebas manakah yang paling berpengaruh 

(dominan) diantara variabel-variabel bebas lainnya. 

 

Keterangan: 

B1 = Penduga bagi βi 

Se(b1) = Standart error dari β 
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3.5 Batasan Istilah 

1. Steak adalah olahan pangan yang berasal daging sapi yang 

dibakar atau dipanggang serta disajikan dengan sayuran 

Buncis. 

2. Shake adalah varian minuman yang dicampur dengan 

berbagai macam rasa dan dikocok hingga tercampur 

merata 

3. Kepuasan adalah suatu kesan atau respon dari konsumen 

setelah merasakan produk atau jasa yang telah diberikan 

dan membandingkan dengan harapan-harapan antara 

sangat puas, puas dan tidak puas.  

4. Produk adalah semua jenis makanan dan minuman yang 

ditawarkan Waroeng Steak and Shake Kota Wisata Batu 

untuk dibeli atau dikonsumsi konsumen.  

5. Kualitas produk adalah kemampuan produk untuk 

menjalankan fungsinya.  

6. Rasa produk adalah rasa bumbu dan bahan baku dari 

masing-masing produk makanan dan minuman.  

7. Keragaman produk adalah variasi jenis produk makanan 

dan minuman yang ditawarkan. 

8. Harga Produk adalah nilai yang harus dibayarkan oleh 

konsumen dari produk yang dibeli/dikonsumsi.  

9. Kebersihan fasilitas restoran adalah kebersihan fasilitas-

fasilitas yang ada di Waroeng Steak and Shake seperti 

kebersihan wastafel, kebersihan toilet dan kebersihan 

peralatan makan. Fasilitas dikatakan bersih apabila 

terbebas dari benda-benda asing, sesuai dengan standar 

dan tidak kotor. 

10. Kecepatan mengantarkan pesanan adalah waktu antara 

pemesanan produk sampai produk disajikan. Dikatakan 

cepat jika pesanan dihidangkan kurang dari 10 menit.  
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11. Kesesuaian pesanan dengan produk yang disajikan adalah 

tidak adanya kesalahan penyajian jenis makanan dan 

minuman antara makanan dan minuman yang dipesan 

dengan makanan dan minuman yang disajikan oleh 

pelayan.  

12. Kesigapan  pelayan adalah cepat/tanggapnya  waiter 

melayani konsumen jika konsumen memesan produk 

tambahan, bantuan atau jika ada keluhan dari konsumen. 

Waiter dikatakan sigap apabila segera mendatangi 

konsumen yang meminta bantuan atau mengeluh dalam 

waktu kurang dari 5 menit.  

13. Keramahan pelayan restoran: sikap  pelayan restoran 

dalam melayani konsumen yaitu memberi salam kepada 

konsumen yang memasuki restoran 

14. Bentuk produk adalah penyajian produk pada pada 

wadahnya. Penyajian produk yang menarik pada 

wadahnya, produk disajikan dengan berbagai bentuk 

penataan di wadahnya akan meningkatkan kepuasan 

konsumen.  

15. Warna produk adalah warna dari produk makanan setelah 

pengolahan atau pada saat produk disajikan.  

16. Kemudahan mendapatkan produk adalah kemudahan 

konsumen untuk mengetahui secara pasti produk yang 

ditawarkan Waroeng Steak and Shake Kota Wisata Batu 

dan konsumen bisa mendapatkan atau memilih produk 

yang diinginkan. 

17. Kemudahan mendapatkan tempat duduk adalah tingkat 

kemudahan memasuki Waroeng Steak and Shake untuk 

mendapatkan tempat duduk di Waroeng tersebut. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Waroeng Steak and Shake 

 Waroeng Steak and Shake ini berdiri dan dijadikan 

sebagai peluang usaha dikarenakan stigma mahal yang sudah 

sangat melekat pada masakan Eropa seperti Steak and Shake. 

Konon Steak and Shake hanya bisa dinikmati oleh kalangan 

menengah keatas, dari sinilah timbul gagasan untuk membuat 

Steak and Shake dengan harga yang terjangkau oleh kantong 

mahasiswa dan masyarakat menengah kebawah. Akhirnya 

pada tanggal 4 September tahun 2000 Waroeng Steak and 

Shake pertama berdiri di jalan Cendrawasih nomor 30, 

Demangan, Jogjakarta.  

 Seiring waktu berjalan usaha ini terus berkembang 

pesat. Sampai tahun 2013 ini Waroeng Steak and Shake sudah 

memiliki 65 outlet yang tersebar diseluruh Indonesia yaitu 

Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Bandung, Jakarta, 

Bogor, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bali, Makasar, Surabaya, 

Malang dan cabang yang terbaru adalah di kota Batu dan 

dibuka pada tanggal 23 November 2012.  

 

4.1.2 Kapasitas dan Kegiatan Waroeng Steak and Shake 

 Waroeng Steak and Shake dibangun diatas tanah 

seluas 2000 m
2
 dengan luas bangunan 200 m

2
 yang terdiri dari 

Rumah Makan dengan jumlah kapasitas pengunjung 200 orang 

dengan fasilitas 40 meja dengan tiap meja terdiri dari 4 kursi 

dan 5 meja lesehan, Bangunan Mushola, dan Lahan Parkir. 
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terletak di Jl. Kartini no. 6 Kota Wisata Batu, sangat strategis 

karena berlokasi di pinggir jalan dan mudah dijangkau 

konsumen serta dekat dengan Alun-Alun KWB (Kota Wisata 

Batu) yang merupakan pusat kota Batu 

 Waroeng Steak and Shake melayani para konsumen 

setiap hari mulai pukul 12.00 WIB sampai 21.00 WIB.Waktu 

kerja 7 hari dalam seminggu. Sebelum melayani para 

konsumen, para karyawan melakukan persiapan berdasarkan 

pekerjaannya masing-masing, seperti  set up  meja, 

membersihkan ruangan, dan mempersiapkan bahan masakan. 

 

4.1.3 Produk Yang Disajikan 

1. Makanan 

 Waroeng Steak and Shake menyajikan makanan 

produk peternakan berupa Steak dengan berbagai varian rasa, 

diantaranya : 

a. Steak Tepung : Sirloin, Sirloin Double, Tenderloin, 

Tenderloin Double, Chicken, Chicken Double, Shrimp, 

Steak Waroeng 

 
Gambar 4. Steak tepung 

 

b. Original : Beef Steak, Blackpepper, Chicken Mushroom, 

Chicken Pepper, Rib Eye Import, Sirloin Import. 
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Gambar 5. Steak original 

 

Produk-produk diatas yang banyak diminati oleh pelanggan 

adalah Beef Steak, Sirloin Double dan Steak Waroeng 

 

Tabel 2. Daftar harga makanan 

Steak Original Harga Steak tepung Harga 

Beef Steak Rp 18.500 Sirloin Rp 13.000 

Blackpepper Rp 18.500 Sirloin double Rp 17.000 

Chicken Mushroom Rp 14.000 Tenderloin Rp 13.000 

Chicken Pepper Rp 14.000 Tenderloin double Rp 17.000 

Rib Eye Import Rp 27.000 Chicken Rp 9.500 

Sirloin Import Rp 29.000 Chicken double Rp 14.000 

Sumber : Data Primer, 2013 

 

Shrimp Rp 11.000 

Steak Waroeng Rp 15.000 

 

 Produk makanan yang disajikan oleh Waroeng steak 

and shake yang banyak diminati oleh pelanggan adalah Steak 

Originalkarena pelanggan berasumsi bahwa Steak original 

merupakan olahan steak yang benar-benar original dengan 

bumbu original tanpa tambahan dan tanpa modifikasi bumbu 

lain  dengan harga yang terjangkau.  
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2. Minuman 

Waroeng Steak and Shake menyajikan minuman hasil olahan 

produk peternakan berupa Varian olahan Milkshake dan Float 

dengan berbagai varian rasa sebagai berikut : 

a. Milkshake : Coklat, Strawberry, Vanila, Mocca 

 
Gambar 6. Milkshake 

 

b. Float : Capucino Float, Orange Float, avocado Float 

 
Gambar 7. Float 

 

Tabel 3. Daftar harga minuman 

Milkshake Harga Float Harga 

Coklat Rp 6.500 Cappucino float Rp 7.000 

Vanilla Rp 6.500 Orange float Rp 8.000 

Strawberry Rp 6.500 Avocado float Rp 8.000 

Mocca Rp 7.000  

Sumber : Data Primer, 2013 
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Produk-produk minuman yang disajikan oleh 

Waroeng Steak and shakeyang paling banyak diminati oleh 

pelanggan adalah Milkshake karena pelanggan berasumsi 

bahwa harga milkshake lebih murah disbanding produk 

minuman yang lain dan lebih berasa citarasa susunya. 

 

4.1.4 Struktur Organisasi dan Kepegawaian 

 Waroeng Steak and Shake merupakan suatu badan 

usaha yang bergerak di bidang industri makanan dan 

minuman.Bisnis kuliner ini merupakan bisnis yang dikelola 

oleh keluarga pendiri bisnis ini dan bukan bisnis Franchise 

atau Waralaba yang diperjual belikan. Usaha ini dikelola oleh 

keluarga pendiri sendiri dengan menempatkan manajer cabang 

di setiap kota diseluruh Indonesia. Manajer bertanggung jawab 

penuh dalam operasional Waroeng Steak and shake di semua 

cabang kota tersebut.  

 Waroeng Steak and Shake membentuk struktur dan  

susunan organisasi yang telah ditetapkan, penetapan struktur 

organisasi ini disesuaikan dengan bentuk dan besarnya usaha 

yang didirikan yang didalamnya terdapat hubungan tata kerja 

yang diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan kerjasama 

yang nyata, sehingga terdapat pembagian tugas, wewenang 

serta tanggung jawab yang jelas antar masing-masing 

komponen dalam organisasi. Adapun struktur organisasi 

Waroeng Steak and Shake adalah : 
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Gambar 8. Struktur Organisasi 

 

 Struktur organisasi pada Waroeng Steak and Shake 

tergolong sederhana, hal ini dapat dilihat pada gambar struktur 

organisasi tersebut yang menunjukkan bahwa Manajer cabang 

merupakan pemimpin sekaligus penanggung jawab terhadap 

jalannya Waroeng Steak and Shake. Meskipun tergolong 

sederhana, namun struktur organisasi tersebut dapat berjalan 

dengan baik, terbukti dengan terjalinnya koordinasi dan 

kerjasama yang terstruktur dan pembagian kerja yang jelas 

antar bagian satu dengan yang lainnya. Berdasarkan kebijakan 

perusahaan, setiap jabatan memiliki Tugas yang digambarkan 

struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut: 

1. Manager Cabang : Mengawasi kinerja karyawan di 

seluruh Waroeng Steak and Shake cabang Malang. 

Nama : Bpk. Agung 

Manager Cabang 

Kepala Waroeng 

Penanggung Jawab Staf Service 

Penanggung 
Jawab 
Depan 

Penanggung 
Jawab 

Masakan 

Penanggung 
Jawab 

Minuman 

Customer 
Service 

Cleaning 
Service  
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2. Kepala Waroeng : Mengawasi kinerja Waroeng Steak and 

Shake dilingkup local atau khusus pada daerah tertentu  

(Waroeng Steak and Shake Kota Wisata Batu). 

Nama : Nugroho  

3. Penanggung Jawab Depan : Mengurus segala kegiatan 

operasional di depan,  baik dalam pelayanan maupun 

pembayaran.Nama : Imam, Ibnu, Permana dan Asmari  

4. Penanggung Jawab Masakan : Mengkoordinir dan 

menyiapkan masakan yang akan dihidangkan dan telah 

dipesan oleh konsumen.Nama : Arif, Asa dan Ian  

5. Penanggung Jawab Minuman : Mengkoordinir dan 

menyiapkan minuman yang akan dihidangkan dan telah 

dipesan oleh konsumen. Nama : Choirul, Zaka dan Adi 

6. Customer Service : Melayani dan menghidangkan semua 

pesanan konsumen. Nama : Aji dan Imron 

7. Cleaning Service : Bertanggung jawab terhadap 

kebersihan warung secara menyeluruh yang meliputi meja 

dan tempat duduk, Peralatan dan fasilitas pendukung 

lainnya.Nama : Pamungkas  

 Waroeng steak and Shake Kota Wisata Batu memiliki 

karyawan secara keseluruhan  berjumlah 14 karyawan dengan 

latar belakang pendidikan sebagian besar adalah SMU pada 

semua jabatan pada struktur organisasi kecuali jabatan 

Manajer cabang yang berlatar belakang pendidikan D3, hal ini 

dapat dilihat pada tabel 4 
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Tabel 4.Jumlah Karyawan dan Tingkat pendidikan 

Waroeng Steak and Shake 

JABATAN PENDIDIKAN JUMLAH (ORANG) 

Manager Cabang D3 1 

Kepala Waroeng SMU 1 

Penanggung Jawab Depan SMU 3 

Penanggung Jawab Masakan SMU 3 

Penanggung Jawab Minuman SMU 3 

Customer Service SMU 2 

Cleaning Service SMU 1 

JUMLAH  14 

 

4.2 Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh 

melalui kuisioner yang diberikan kepada pelanggan Waroeng 

Steak and Shake Kota Wisata Batu sebagai responden, maka 

dapat diketahui karakteristik setiap pelanggan. Hal ini 

dilakukan dengan harapan bahwa informasi ini dapat menjadi 

masukan bagi pengelola Waroeng Steak and Shake Kota 

Wisata Batu dalam menyusun strategi pelayanan yang sesuai 

dengan karakteristik pelanggannya di masa yang akan datang. 

Karakteristik/identitas responden ini berdasarkan jenis 

kelamin, umur, pendidikan terakhir, profesi/pekerjaan dan 

tingkat pendapatan 

 

4.2.1 Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh 

gambaran responden menurut jenis kelamin, berdasarkan pada 

Tabel 2 dapat diketahui bahwa untuk responden dengan jenis 

kelamin perempuan sebanyak 60 orang responden (60%), dan 
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sisanya berjenis kelamin laki-laki sebanyak 40 orang 

responden (40%). Dengan demikian dapat diketahui untuk 

responden dengan jenis kelamin laki- laki lebih sedikit 

daripada perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa Waroeng 

Steak and Shake lebih banyak digemari oleh pelanggan wanita, 

dikarenakan responden wanita lebih senang berkunjung 

dengan teman sesama perempuan secara bersama-sama makan 

diluar rumah, atau juga karena ibu rumah tangga yang 

mengajak keluarganya makan diluar bersama keluarganya. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 9  

 

 
Gambar 9. Diagram responden berdasarkan jenis kelamin 

Data Primer Diolah, 2013 

 

4.2.2 Gambaran Responden Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan 

adalah pendidikan yang ditempuh masing-masing responden 

pelanggan Waroeng Steak and Shake Kota Wisata Batu. Hasil 

penyebaran kuisioner diperoleh gambaran responden menurut 

tingkat pendidikan, dapat diketahui bahwa responden yang 

paling mendominasi adalah konsumen dengan tingkat 

pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 61 orang (61 %), dapat 

40% 

60% Laki-Laki

Perempuan
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diambil kesimpulan bahwa sebagian besar pelanggan Waroeng 

Steak and Shake Kota Wisata Batu berpendidikan Sarjana 

(S1), hal ini terkait dengan mayoritas konsumen adalah 

mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S1 di wilayah 

Malang maupun yang sudah lulus. Tingkat pendidikan yang 

ditempuh seseorang menunjukkan tingkat pengetahuan dan 

wawasan yang dimiliki, yang akan berpengaruh pada 

kemampuan analistis terhadap suatu permasalahan seperti 

pelayanan yang diberikan oleh Waroeng Steak and Shake Kota 

Wisata Batu.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

10. 

 
Gambar 10. Diagram responden berdasarkan tingkat 

pendidikan 

Data Primer Diolah, 2013 

 

 

 

 

 

28% 

9% 
61% 

2% 

SMA

D3

S1

S2
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4.2.3 Umur Responden 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan karakteristik 

responden Waroeng Steak and Shake Kota Wisata Batu 

berdasarkan umur adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 11. Diagram responden berdasarkan umur 

Data Primer Diolah, 2013 

 

 Berdasarkan gambar 11 dapat dijelaskan bahwa 

responden yang banyak ditemui adalah pelanggan yang 

berusia 21-25 tahun sebesar 43%. Usia 21-25 tahun adalah 

usia dimana punya kebiasaan untuk berkumpul, bermain, dan 

jajan bersama teman-temannya sehingga akan memungkinkan 

untuk mengisi waktunya dengan berwisata di Kota Batu 

sambil menikmati kuliner dikota Batu yaitu Waroeng steak 

and shake. 

 

4.2.4 Gambaran Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 Berdasarkan data yang didapatkan, dapat diketahui 

bahwa karakteristik responden yang paling dominan yaitu 

Mahasiswa/pelajar sebanyak 73 orang atau 73%, Data yang 

diperoleh, menunjukkan bahwa kebanyakan pelanggan adalah 

mahasiswa yang sedang menjalani masa studi di Malang yang 

33% 

43% 

14% 

4% 6% 

16-20 Tahun
21-25 Tahun
26 - 30 Tahun
31 -35 Tahun
>36 Tahun
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dekat dengan Kota Wisata Batu, yang merupakan lokasi 

Waroeng Steak and Shake. Batu adalah kawasan pariwisata 

yang sering dikunjungi Mahasiswa dari wilayah Malang untuk 

mengisi waktu luang mereka menikmati keindahan panorama 

dan beragam pariwisata di kota Batu dan menikmati kuliner di 

kota Batu salah satunya yaitu Waroeng Steak and Shake. 

 
Gambar 12.Diagram responden berdasarkan pekerjaan 

Data Primer Diolah, 2013 

 

4.2.5 Gambaran Responden Berdasarkan Tingkat 

Pendapatan 

 Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendapatan 

adalah pendapatan yang diperoleh masing-masing responden 

pelanggan Waroeng Steak and Shake Kota Wisata Batu. Hasil 

penyebaran kuesioner diperoleh gambaran responden menurut 

tingkat pendapatan, berdasarkan gambaran umum responden 

yang diperoleh, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian 

besar pelanggan Waroeng Steak and Shake Kota Wisata Batu 

berpendapatan Rp. 900.000,- s/d < Rp.1.800.000,-

.Dikarenakan kebanyakan dari responden Waroeng Steak and 

Shake masih menempuh kuliah dan belum bekerja sehingga 

mayoritas mahasiswa  hanya mendapatkan uang dari kiriman 

73% 

19% 

8% 

Pelajar/Mahasiswa

Swasta

Pegawai

Pemerintah
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orang tua setiap bulan dengan kisaran jumlah tersebut. Tingkat 

pendapatan seseorang menunjukkan tingkat kemampuan suatu 

konsumen dalam membeli sesuatu.  Hal ini berpengaruh pada 

Waroeng Steak and Shake kaitannya dengan harga barang 

yang akan di jual ke  konsumen.. Penjelasannya dapat dilihat 

pada gambar 13 yang menerangkan tentang tingkat pendapatan 

responden yang menjadi sampel penelitian. 

 

 
Gambar 13. Diagram responden berdasarkan tingkat 

pendapatan 

Data Primer Diolah, 2013 

 

 

4.3 Distribusi Frekuensi Responden 

Survei ini menggunakan skala Likert dengan skor 

tertinggi di tiap pertanyaannya adalah 5 dan skor terendah 

adalah 1. Dengan jumlah responden sebanyak 100 orang, 

maka : 

Skor tertinggi : 100 x 5 = 500 

Skor terendah : 100 x 1 = 100 

Sehingga range untuk hasil survey =   = 80 

30% 

5% 39% 

5% 
9% 

12% 

Rp. 0,- (belum bekerja)

< Rp. 900.000,-

Rp. 900.000,- s/d  < Rp.1.800.000,-

Rp. 1.800.000,- s/d < Rp.

2.700.000,-

Rp. 2.700.001,- s/d <Rp.

3.600.000,-

≥ Rp. 3.600.000,- 
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Range skor : 

a. 100 – 180  = sangat tidak sesuai 

b. 181 – 260  = tidak sesuai 

c. 261 – 340  = ragu-ragu 

d. 341 – 420  = sesuai 

e. 421 – 500  = sangat sesuai 

 

4.3.1 Variabel Kualitas Produk  (X1) 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Produk  

(X1) 

No Tanggapan SS S R TS STS  

Skor Pertanyaan F % F % F % F % F % 

1 Apakah rasa produk 

yang ditawarkan 

Waroeng Steak and 

Shake sudah sesuai 

dengan yang Anda 

harapkan? 

20 20 68 68 9 9 3 3 0 0 405 

2 Apakah keragaman 

produk yang 

ditawarkan 

Waroeng Steak and 

Shake sudah sesuai 

dengan yang Anda 

harapkan? 

17 17 69 69 13 13 1 1 0 0 402 

 403,5 

Sumber :Data Primer, 2013 
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Berdasarkan tabel 5 dijelaskan bahwa tanggapan 

responden terhadap variabel kualitas produk di Waroeng Steak 

and Shake Kota Wisata Batu berada pada range keempat 

(sesuai). 

a. Pada pertanyaan pertama yaitu apakah rasa produk yang 

ditawarkan Waroeng Steak and Shake sudah sesuai 

dengan yang Anda harapkan, mayoritas responden 

menjawab sesuai dengan persentase 68% 

b. Pada pertanyaan kedua yaitu apakah keragaman produk 

yang ditawarkan Waroeng Steak and Shake sudah sesuai 

dengan yang Anda harapkan, mayoritas responden 

sebanyak 69 orang (69%) menjawab sesuai. 
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Tabel 6.Jumlah Responden Yang Menjawab Sesuai Pada 

Variabel Kualitas Produk  (X1) 

Karakteristik Responden 

Jumlah Responden 

yang menjawab sesuai 

(orang) 

X1.1 X1.2 

Jenis kelamin 
Laki-laki 27 25 

Perempuan 41 44 

Usia 

16-20 tahun 12 14 

21-25 tahun 36 35 

26-30 tahun 10 11 

31-35 tahun 4 4 

Lebih dari 36 tahun 6 5 

Tingkat 

pendidikan 

terakhir 

SMA 23 20 

D3 9 9 

S1 34 37 

S2 2 2 

Pekerjaan 

Pelajar/Mahasiswa 49 42 

Swasta 11 19 

Pegawai Pemerintah 8 8 

Pendapatan 

Rp. 0,- (belum bekerja) 19 17 

<Rp. 900.000,- 3 6 

Rp. 900.000,- s/d  < 

Rp.1.800.000,- 
30 32 

Rp. 1.800.000,- s/d < Rp. 

2.700.000,- 
5 4 

Rp. 2.700.001,- s/d <Rp. 

3.600.000,- 
5 7 

≥ Rp. 3.600.000,- 6 3 

Sumber : Data Primer, 2013 
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Gambar 14.Jawaban sesuai pada variabel Kualitas Produk  

(X1) berdasarkan jenis kelamin 

Data Primer Diolah, 2013 

 

 Berdasarkan  gambar 14 dapat dilihat bahwa disetiap 

pernyataan, jenis kelamin perempuan cenderung menjawab 

sesuai dibandingkan jenis kelamin laki-laki. Maka dapat 

dikatakan bahwa konsumen Waroeng Steak and Shake dengan 

jenis kelamin perempuan lebih apresiatif dan merasa puas 

dengan kualitas Produk Waroeng Steak and Shake. 

 

 
Gambar 15.Jawaban sesuai pada variabel Kualitas Produk  

(X1) berdasarkan Umur 

Data Primer Diolah, 2013 

 

41 
44 

27 25 

0
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 Berdasarkan gambar 15 dijelaskan bahwa disetiap 

pernyataan, usia 21 – 25 tahun cenderung menjawab sesuai 

dibandingkan usia yang lain. Maka dapat dikatakan konsumen 

Waroeng Steak and Shake dengan usia 21 – 25 tahun merasa 

puas dengan kualitas produk yang diberikan oleh Waroeng 

Steak and Shake Kota Wisata Batu. 

 

 
Gambar 16.Jawaban sesuai pada variabel Kualitas Produk  (X1) 

berdasarkan  Pendidikan 

Data Primer Diolah, 2013 

 

Berdasarkan gambar 16 dijelaskan bahwa bahwa 

disetiap pernyataan, pada tingkat pendidikan S1 cenderung 

menjawab sesuai dibandingkan tingkat pendidikan yang lain. 

Maka dapat dikatakan bahwa konsumen Waroeng Steak and 

Shake dengan pendidikan S1 lebih apresiatif dan merasa puas 

dengan Kualitas Produk Waroeng Steak and Shake.Hal 

tersebut terkait dengan mayoritas konsumen masih menempuh 

pendidikan S1 dan tingkat pendidikan yang ditempuh 

menunjukkan tingkat pengetahuan dan wawasan yang dimiliki 

yang berpengaruh pada kemampuan analisis terhadap suatu 

permasalahan salah satunya adalah kualitas produk yang 

23 
20 

9 9 

34 
37 

2 2 

0

10

20

30

40

1 2

SMA

D3

S1

S2
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dikonsumsi dan rata-rata menjawab setuju sehingga konsumen 

dengan tingkat pendidikan S1 merasa puas dengan Kualitas 

Produk Waroeng Steak and Shake. 

 

 
Gambar 17.Jawaban sesuai pada variabel Kualitas Produk  

(X1) berdasarkan pekerjaan 

Data Primer Diolah, 2013 

 

Berdasarkan gambar 17 dijelaskan bahwa bahwa 

jawaban sesuai didominasi oleh reponden 

Pelajar/Mahasiswa.Maka dapat dikatakan bahwa konsumen 

yang berlatar belakang pekerjaan Pelajar/Mahasiswa merasa 

puas dengan Kualitas produk Waroeng Steak and Shake. 

49 

42 

11 

19 

8 8 

0
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1 2

Pelajar/Mahasiswa
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Gambar 18.Jawaban sesuai pada variabel Kualitas Produk  (X1) 

berdasarkan Tingkat pendapatan 

Data Primer Diolah, 2013 

 

 Berdasarkan gambar 18 dijelaskan bahwa jawaban 

sesuai didominasi oleh reponden dengan pendapatan Rp 

900.000,- s/d < Rp 1.800.000,- bekerja pada variabel kualitas 

produk karena sebagian konsumen Waroeng Steak and Shake 

adalah Pelajar/Mahasiwa sehingga uang didapatkan dari 

kiriman orang tua. 
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Rp. 0,- (belum bekerja) < Rp. 900.000,-

Rp. 900.000,- s/d  < Rp.1.800.000,- Rp. 1.800.000,- s/d < Rp. 2.700.000,-

Rp. 2.700.001,- s/d <Rp. 3.600.000,- ≥ Rp. 3.600.000,- 
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4.3.2 Variabel Harga(X2)  

Tabel 7. Distribusi frekuensi variabel harga (X2) 
No Tanggapan SS S R TS STS  

Skor Pertanyaan F % F % F % F % F % 

1 Apakah harga produk 

yang ditawarkan 

Waroeng Steak and 

Shake sudah sesuai 

dengan yang Anda 

harapkan? 

35 35 50 50 13 13 2 2 0 0 418 

2 Apakah perubahan 

naik turunnya harga 

produk Waroeng 

Steak and Shake 

sudah sesuai dengan 

yang Anda harapkan? 

16 16 55 55 26 26 4 4 0 0 386 

3 Apakah kesesuaian 

harga terhadap 

kualitas produk 

Waroeng Steak and 

Shake sudah sesuai 

dengan yang Anda 

harapkan? 

14 14 56 56 26 26 4 4 0 0 380 

 394,6

7 

Sumber : Data Primer, 2013 

  

Berdasarkantabel 7dijelaskan bahwa tanggapan 

responden terhadap variabel harga di Waroeng Steak and 

Shake Kota Wisata Batu berada pada range keempat (sesuai). 

a. Pada pertanyaan pertama yaitu Apakah harga produk 

yang ditawarkan Waroeng Steak and Shake sudah sesuai 

dengan yang Anda harapkan, mayoritas responden 

sebanyak 50 orang (50%) menjawab sesuai. 

b. Pada pertanyaan kedua yaitu Apakah perubahan naik 

turunnya harga produk Waroeng Steak and Shake sudah 
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sesuai dengan yang Anda harapkan. Hal ini dapat dilihat 

dari mayoritas responden sebanyak 55 orang (55%) 

menjawab sesuai 

c. Pada pertanyaan ketiga yaitu Apakah kesesuaian harga 

terhadap kualitas produk Waroeng Steak and Shake sudah 

sesuai dengan yang Anda harapkan mayoritas rsponden 

sebanyak 56 orang (56%) menjawab sesuai 

 

Tabel 8.Jumlah Responden Yang Menjawab Sesuai Pada 

Variabel Harga (X2) 

Karakteristik Responden 

Jumlah Responden yang 

menjawab sesuai (orang) 

X2.1 X2.2 X2.3 

Jenis kelamin 
Laki-laki 17 15 16 

Perempuan 33 40 40 

Usia 

16-20 tahun 11 13 14 

21-25 tahun 15 18 20 

26-30 tahun 14 14 12 

31-35 tahun 4 4 4 

Lebih dari 36 tahun 6 6 6 

Tingkat 

pendidikan 

terakhir 

SMA 15 10 12 

D3 9 8 9 

S1 24 35 33 

S2 2 2 2 

Pekerjaan 

Pelajar/Mahasiswa 23 28 29 

Swasta 19 19 19 

Pegawai Pemerintah 8 8 8 

Pendapatan 

Rp. 0,- (belum bekerja) 8 7 10 

<Rp. 900.000,- 4 5 3 

Rp. 900.000,- s/d  < 

Rp.1.800.000,- 
29 33 

33 

Rp. 1.800.000,- s/d < Rp. 

2.700.000,- 
2 3 

5 

Rp. 2.700.001,- s/d <Rp. 

3.600.000,- 
7 5 

3 

≥ Rp. 3.600.000,- 12 2 2 

Sumber : Data Primer, 2013 
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Berdasarkan tabel 8, jumlah responden yang 

menjawab sesuai pada variabel harga responden yang 

mendominasi adalah perempuaan karena konsumen yang 

banyak datang ke Waroeng Steak and Shake adalah 

perempuan. 

 

 
Gambar 19.Jawaban sesuai pada variabel Harga  (X2) 

berdasarkan Umur 

Data Primer Diolah, 2013 

 

Berdasarkan gambar 19 dijelaskan bahwa jawaban 

sesuai didominasi oleh reponden dengan umur 21 – 25 tahun 

pada variabel Harga karena pada kisaran umur tersebut 

seseorang suka jajan atau makan diluar bersama teman-

temannya. 
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Gambar 20.Jawaban sesuai pada variabel harga  (X2) 

berdasarkan tingkat pendidikan 

Data Primer Diolah, 2013 

 

Berdasarkan gambar 20menjelaskan bahwa jawaban 

sesuai didominasi oleh reponden dengan tingkat pendidikan S1 

pada variabel Harga, karena rata-rata konsumen masih 

menempuh kuliah S1. 

 

 
Gambar 21.Jawaban sesuai pada variabel harga  (X2) 

berdasarkan pekerjaan 

Data Primer Diolah, 2013 
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Berdasarkan gambar 21menjelaskan bahwa jawaban 

sesuai didominasi oleh reponden dengan pekerjaan sebagai 

Pelajar/Mahasiswa pada variabel Harga karena rata-rata 

konsumen masih menempuh kuliah S1 diwilayah Malang yang 

dekat dengan Kota Wisata Batu. 

 

Gambar 22.Jawaban sesuai pada variabel Harga  (X2) 

berdasarkan Tingkat pendapatan 
Data Primer Diolah, 2013 

 

Berdasarkan gambar 23menjelaskan bahwa jawaban 

sesuai didominasi oleh reponden dengan pendapatan Rp 

900.000,- s/d < Rp 1.800.000,- pada variabel harga karena 

sebagian konsumen Waroeng Steak and Shake adalah 

Pelajar/Mahasiwa sehingga belum memiliki penghasilan dan 

biaya hidup sepenuhnya masih ditanggung orang tua atau 

mendapat kiriman dari orang tuanya rata-rata sebesar Rp 

900.000,- s/d < Rp 1.800.000,- 
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4.3.2 Variabel Service Quality (X3) 

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Variabel (Kualitas Pelayanan) 

Service Quality(X3) 
No Tanggapan SS S R TS STS Sk

or 

Pertanyaan F % F % F % F % F %  

1 Apakah penampilan Karyawan 

(Bersih dan Rapi) Waroeng 

Steak and Shake sesuai dengan 

yang Anda harapkan? 

14 14 70 70 11 11 5 5 0 0 393 

2 Apakah kebersihan fasilitas 

restoran (Ruangan, Meja 

hidangan, Peralatan makan, 

Wastafel dan Toilet) sudah 

sesuai dengan yang Anda 

harapkan? 

20 20 58 58 20 20 2 2 0 0 396 

3 Apakah kecepatan dalam 

penyajian yang dikerjakan 

oleh Karyawan Waroeng 

Steak and Shake sudah sesuai 

dengan yang anda harapkan? 

8 8 50 50 28 28 14 14 0 0 352 

4 Apakah ketepatan dalam 

melayani pesanan sudah sesuai 

dengan yang anda harapkan? 

17 17 61 61 17 17 5 5 0 0 390 

5 Apakah fasilitas penerimaan 

saran konsumen yang 

diberikan oleh Waroeng Steak 

and Shake  sudah sesuai 

dengan yang anda harapkan? 

14 14 70 70 11 11 5 5 0 0 393 

6 Apakah kesigapan Karyawan 

Waroeng Steak and Shake 

sudah sesuai dengan yang 

anda harapkan? 

27 27 48 48 19 19 6 6 0 0 396 

7 Apakah keramahan dan 

kesopanan  karyawan 

Waroeng Steak and Shake 

sudah sesuai dengan yang 

anda harapkan? 

25 25 57 57 17 17 1 1 0 0 406 

 389,43 

Sumber : Data Primer, 2013 
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berdasarkan tabel 9menjelaskan bahwa tanggapan 

responden terhadap variabel service quality di Waroeng Steak 

and Shake Kota Wisata Batu  berada pada range keempat 

(sesuai). 

a. Pada pertanyaan pertama yaitu Apakah penampilan 

Karyawan (Bersih dan Rapi) Waroeng Steak and Shake 

sesuai dengan yang Anda harapkan mayoritas responden 

sebanyak 70 orang (70%) menjawab sesuai. 

b. Pada pertanyaan kedua yaitu Apakah kebersihan fasilitas 

restoran (Ruangan, Meja hidangan, Peralatan makan, 

Wastafel dan Toilet) sudah sesuai dengan yang Anda 

harapkan, mayoritas responden  sebanyak 58 orang 

(58%) menjawab sesuai. 

c. Pada pertanyaan ketiga yaitu Apakah kecepatan dalam 

penyajian yang dikerjakan oleh Karyawan Waroeng 

Steak and Shake sudah sesuai dengan yang anda 

harapkan, mayoritas responden sebanyak 50 orang 

(50%) menjawab sangat  sesuai. 

d. Pada pertanyaan keempat yaitu Apakah ketepatan dalam 

melayani pesanan sudah sesuai dengan yang anda 

harapkan, Mayoritas responden  sudah merasakan 

pelayanan yang sesuai hal ini dibuktikan dengan jumlah 

responden  sebanyak 61 orang (61%) menjawab sesuai 

e. Pada pertanyaan kelima yaitu Apakah fasilitas 

penerimaan saran konsumen yang diberikan oleh 

Waroeng Steak and Shake  sudah sesuai dengan yang 

anda harapkan, sebanyak 47 orang (47%) menjawab 

sesuai. Ini menunjukkan bahwa pelayanan di Waroeng 

Steak and Shake sudah sesuai yang diharapakan 

konsumen. 
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f. Pada pertanyaan keenam yaitu Apakah kesigapan 

Karyawan Waroeng Steak and Shake sudah sesuai 

dengan yang anda harapkan, mayoritas responden 

sebanyak 48 orang (48%) menjawab sesuai. 

g. Pada pertanyaan ketujuh yaitu Apakah keramahan dan 

kesopanan  karyawan Waroeng Steak and Shake sudah 

sesuai dengan yang anda harapkan, sebanyak 57 orang 

(57%) menjawab sesuai. Ini menunjukkan bahwa 

pelayanan sudah sesuai yang diharapkan konsumen. 
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Tabel 10.Jumlah Responden Yang Menjawab Sesuai Pada 

Variabel kualitas pelayanan (Service Quality)(X3) 

Karakteristik Responden 

 

Jumlah Responden yang menjawab setuju 

(orang) 

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 

Jenis kelamin 
Laki-laki 20 20 10 20 20 10 20 

Perempuan 50 38 40 41 50 38 37 

Usia 

16-20 tahun 20 7 10 20 20 10 10 

21-25 tahun 33 33 30 31 33 28 30 

26-30 tahun 10 10 5 5 10 5 10 

31-35 tahun 5 6 2 3 5 2 5 

Lebih dari 36 tahun 2 2 3 2 2 3 2 

Tingkat 

pendidikan 

terakhir 

SMA 20 17 10 10 21 7 18 

D3 9 9 9 9 9 9 9 

S1 39 30 29 41 38 30 29 

S2 2 2 2 1 2 2 2 

Pekerjaan 

Pelajar/Mahasiswa 45 30 27 38 45 25 34 

Swasta 20 20 15 15 20 15 15 

Pegawai Pemerintah 5 8 8 8 5 8 8 

Pendapatan 

Rp. 0,- (belum bekerja) 5 5 5 3 6 5 9 

<Rp. 900.000,- 10 6 10 6 11 10 10 

Rp. 900.000,- s/d  < 

Rp.1.800.000,- 
5 10 7 

10 
4 

10 11 

Rp. 1.800.000,- s/d < Rp. 

2.700.000,- 
36 18 36 

28 
35 

18 17 

Rp. 2.700.001,- s/d <Rp. 

3.600.000,- 
9 5 7 

9 
9 

2 6 

≥ Rp. 3.600.000,- 5 4 5   5 5 3 4 

Sumber : Data Primer, 2013 
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Gambar 23.Jawaban sesuai pada variabel Service 

Quality(X3)berdasarkan jenis kelamin 

Data Primer Diolah, 2013 

 

Pada gambar 23 dapat dilihat bahwa disetiap pernyataan, 

jenis kelamin perempuan cenderung menjawab sesuai 

dibandingkan jenis kelamin laki-laki. Maka dapat dikatakan 

bahwa konsumen Waroeng Steak and Shake dengan jenis 

kelamin perempuan  merasa puas dengan Kualitas pelayanan 

(Service Quality) yang diberikan oleh Waroeng Steak and 

Shake. 

 

50 

38 40 41 

50 

38 37 

20 20 

10 

20 20 

10 

20 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7

Perempuan Laki-laki



77 
 

 
Gambar 24.Jawaban sesuai pada variabel Service 

Quality(X3)berdasarkan umur 

Data Primer Diolah, 2013 

 

Pada gambar 24 dijelaskan bahwa disetiap pernyataan, 

usia 21 – 25 tahun cenderung menjawab sesuai dibandingkan 

usia yang lain. Maka dapat dikatakan konsumen Waroeng 

Steak and Shake dengan usia 21 – 25 tahun merasa puas 

dengan Kualitas pelayanan (Service Quality) yang diberikan 

oleh Waroeng Steak and Shake Kota Wisata Batu. 
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Gambar 25.Jawaban sesuai pada variabel Service 

Quality(X3)berdasarkan Tingkat pendidikan 

Data Primer Diolah, 2013 

 

Pada gambar 25 dapat dilihat bahwa disetiap 

pernyataan, pada tingkat pendidikan S1 cenderung menjawab 

sesuai dibandingkan tingkat pendidikan yang lain. Maka dapat 

dikatakan bahwa konsumen Waroeng Steak and Shake dengan 

pendidikan S1 lebih apresiatif dan merasa puas dengan 

Kualitas pelayanan (Service Quality) yang diberikan Waroeng 

Steak and Shake. Hal tersebut terkait dengan mayoritas 

konsumen masih menempuh pendidikan S1 dan tingkat 

pendidikan yang ditempuh menunjukkan tingkat pengetahuan 

dan wawasan yang dimiliki yang berpengaruh pada 

kemampuan analisis terhadap suatu permasalahan salah 

satunya adalah Kualitas pelayanan (Service Quality) yang 

diberikan dan rata-rata menjawab sesuai sehingga konsumen 
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dengan tingkat pendidikan S1 merasa puas dengan Kualitas 

pelayanan (Service Quality) Waroeng Steak and Shake. 

 

 

 
Gambar 26.Jawaban sesuai pada variabel Service 

Quality(X3)berdasarkan Pekerjaan 

Data Primer Diolah, 2013 

 

Berdasarkan gambar 26menjelaskan bahwa jawaban 

sesuai didominasi oleh reponden Pelajar/Mahasiswa.Maka 

dapat dikatakan bahwa konsumen yang berlatar belakang 

pekerjaan Pelajar/Mahasiswa merasa puas dengan Kualitas 

pelayanan (Service Quality) Waroeng Steak and Shake. 
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Gambar 27.Jawaban sesuai pada variabel Service 

Quality(X3)berdasarkan Pendapatan 

Data Primer Diolah, 2013 
 

Berdasarkan gambar 27menjelaskan bahwa jawaban 

sesuai didominasi oleh reponden dengan pendapatan Rp 

900.000,- s/d < Rp 1.800.000,-  bekerja pada variabel Kualitas 

pelayanan (Service Quality).ini menunjukkan bahwa 

responden yang mendominasi dengan tingkat pendapatan Rp 

900.000,- s/d < Rp 1.800.000,- merasa puas dengan Kualitas 

pelayanan (Service Quality) yang diberikan olehWaroeng 

Steak and Shake. 
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4.3.4 Variabel Faktor Emosi(Emotional Factor)(X4) 
Tabel 11. Distribusi Frekuensi Variabel Emotional Factor 

(Faktor Emosi) (X4) 
No Tanggapan SS S R TS STS Skor 

Pertanyaan F % F % F % F % F %  

1 Apakah bentuk produk 

(penyajian makanan dan 

minuman pada 

wadahnya) yang 

ditawarkan restoran 

sudah sesuai dengan 

yang Anda harapkan? 

19 19 68 68 13 13 0 0 0 0 406 

2 Apakah warna produk 

setelah dihidangkan 

Waroeng Steak and 

Shake sudah sesuai 

dengan yang Anda 

harapkan? 

19 19 65 65 16 16 0 0 0 0 403 

 404,5 

Sumber : Data Primer, 2013 

 

Dari hasil tabel 11dapat disimpulkan bahwa tanggapan 

responden terhadap variabel faktor emosi di Waroeng Steak 

and Shake Kota Wisata Batu  berada pada range keempat 

(sesuai). 

a. Pada pertanyaan pertama yaitu Apakah bentuk produk 

(penyajian makanan dan minuman pada wadahnya) yang 

ditawarkan restoran sudah sesuai dengan yang Anda 

harapkan, mayoritas responden sebanyak 68 orang 

(68%) menjawab sesuai 

b. Pada pertanyaan kedua yaitu Apakah warna produk 

setelah dihidangkan Waroeng Steak and Shake sudah 

sesuai dengan yang Anda harapkan sudah sesuai. Hal ini 
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dapat dilihat dari mayoritas responden sebanyak 65 

orang (55%) menjawab sesuai. 

Tabel 12.Jumlah Responden Yang Menjawab Sesuai Pada 

Variabel Emotional factor(X4) 

Karakteristik Responden 

Jumlah Responden 

yang menjawab sesuai 

(orang) 

X4.1 X4.2 

Jenis kelamin 
Laki-laki 27 25 

Perempuan 41 40 

Usia 

16-20 tahun 12 10 

21-25 tahun 36 35 

26-30 tahun 10 11 

31-35 tahun 4 4 

Lebih dari 36 tahun 6 5 

Tingkat 

pendidikan 

terakhir 

SMA 23 20 

D3 9 6 

S1 34 37 

S2 2 2 

Pekerjaan 

Pelajar/Mahasiswa 49 42 

Swasta 11 15 

Pegawai Pemerintah 8 8 

Pendapatan 

Rp. 0,- (belum bekerja) 5 4 

<Rp. 900.000,- 3 6 

Rp. 900.000,- s/d  < 

Rp.1.800.000,- 
19 13 

Rp. 1.800.000,- s/d < Rp. 

2.700.000,- 
30 32 

Rp. 2.700.001,- s/d <Rp. 

3.600.000,- 
5 7 

≥ Rp. 3.600.000,- 6 3 

Sumber : Data Primer, 2013 

 

 

 



83 
 

 
Gambar 28.Jawaban sesuai pada variabel Emotional 

factor(X4)berdasarkan jenis kelamin 

Data Primer Diolah, 2013 

 

 
Berdasarkan gambar 28 dapat dilihat bahwa disetiap 

pernyataan, jenis kelamin perempuan cenderung menjawab 

sesuai dibandingkan jenis kelamin laki-laki. Maka dapat 

dikatakan bahwa konsumen Waroeng Steak and Shake dengan 

jenis kelamin perempuan  merasa puas dengan Emotional 

factor pada produk yang diberikan oleh Waroeng Steak and 

Shake. 
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Gambar 29.Jawaban sesuai pada variabel Emotional 

factor(X4)berdasarkan umur 

Data Primer Diolah, 2013 

 

Pada gambar 29 berdasarkan usia dapat dilihat bahwa 

disetiap pernyataan, usia 21 – 25 tahun cenderung menjawab 

sesuai dibandingkan usia yang lain. Maka dapat dikatakan 

konsumen Waroeng Steak and Shake dengan usia 21 – 25 

tahun merasa puas dengan Emotional factor pada produk yang 

diberikan oleh Waroeng Steak and Shake Kota Wisata Batu. 
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Gambar 30.Jawaban sesuai pada variabel Emotional 

factor(X4)berdasarkan Tingkat pendidikan 

Data Primer Diolah, 2013 

 

Berdasarkan gambar 30menjelaskan bahwa disetiap 

pernyataan, pada tingkat pendidikan S1 cenderung menjawab 

sesuai dibandingkan tingkat pendidikan yang lain. Maka dapat 

dikatakan bahwa konsumen Waroeng Steak and Shake dengan 

pendidikan S1 lebih apresiatif dan merasa puas dengan 

Emotional factor pada produk yang diberikan Waroeng Steak 

and Shake. Hal tersebut terkait dengan mayoritas konsumen 

masih menempuh pendidikan S1 dan tingkat pendidikan yang 

ditempuh menunjukkan tingkat pengetahuan dan wawasan 

yang dimiliki yang berpengaruh pada kemampuan analisis 

terhadap suatu permasalahan salah satunya adalah Emotional 

factor pada produk yang diberikan dan rata-rata menjawab 

sesuai sehingga konsumen dengan tingkat pendidikan S1 

merasa puas dengan Emotional factor pada produkWaroeng 

Steak and Shake.  
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Gambar 31.Jawaban sesuai pada variabel Emotional 

factor(X4)berdasarkan Pekerjaan 

Data Primer Diolah, 2013 

 

Berdasarkan gambar 31menjelaskan bahwa jawaban 

sesuai didominasi oleh reponden Pelajar/Mahasiswa.Maka 

dapat dikatakan bahwa konsumen yang berlatar belakang 

pekerjaan Pelajar/Mahasiswa merasa puas dengan Emotional 

factor pada produk Waroeng Steak and Shake. 
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Gambar 32.Jawaban sesuai pada variabel Emotional 

factor(X4)berdasarkan Pendapatan 

Data Primer Diolah, 2013 

 

Pada gambar 32 dapat dilihat bahwa jawaban sesuai 

didominasi oleh reponden dengan pendapatan Rp 900.000,- s/d 

< Rp 1.800.000,-  pada variabel Emotional factor pada produk. 

ini menunjukkan bahwa responden yang mendominasi dengan 

tingkat pendapatan Rp 900.000,- s/d < Rp 1.800.000,-  merasa 

puas dengan Emotional factor pada produk yang diberikan 

oleh Waroeng Steak and Shake. 
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4.3.5 Variabel Kemudahan(X5) 

Tabel 13. Distribusi Frekuensi Variabel Kemudahan  (X5) 
N

o 

Tanggapan SS S R TS STS Sko

r 

Pertanyaan F % F % F % F % F %  

1 Apakah kemudahan 

mendapatkan produk 

sudah sesuai dengan 

yang Anda  harapkan? 

19 19 66 66 13 13 2 2 0 0 402 

2 Apakah kemudahan 

mendapatkan tempat 

duduk sudah sesuai 

dengan yang Anda  

harapkan? 

26 26 56 56 16 16 2 2 0 0 406 

 404 

Sumber : Data Primer, 2013 

 

Berdasarkan tabel 13 dapat disimpulkan bahwa 

tanggapan responden terhadap variabel kemudahan di 

Waroeng Steak and Shake Kota Wisata Batu  berada pada 

range keempat (sesuai). 

a. Pada pertanyaan pertama yaitu Apakah kemudahan 

mendapatkan produk sudah sesuai dengan yang Anda  

harapkan. Mayoritas responden  sudah merasakan 

pelayanan yang sesuai hal ini dibuktikan dengan jumlah 

responden  sebanyak 66 orang (66%) menjawab sesuai. 

b. Pada pertanyaan kedua yaitu Apakah kemudahan 

mendapatkan tempat duduk sudah sesuai dengan yang 

Anda  harapkan, mayoritas responden sebanyak 56 

orang (56%) menjawab sesuai. 
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Tabel 14.Jumlah Responden Yang Menjawab Sesuai Pada 

Variabel Kemudahan  (X5) 

Karakteristik Responden 

Jumlah Responden 

yang menjawab 

sesuai (orang) 

X5.1 X5.2 

Jenis kelamin 
Laki-laki 25 22 

Perempuan 41 34 

Usia 

16-20 tahun 22 15 

21-25 tahun 29 22 

26-30 tahun 10 10 

31-35 tahun 3 4 

Lebih dari 36 tahun 2 5 

Tingkat 

pendidikan 

terakhir 

SMA 10 3 

D3 11 8 

S1 43 43 

S2 2 2 

Pekerjaan 

Pelajar/Mahasiswa 52 40 

Swasta 9 10 

Pegawai Pemerintah 5 6 

Pendapatan 

Rp. 0,- (belum bekerja) 5 4 

<Rp. 900.000,- 11 9 

Rp. 900.000,- s/d  < 

Rp.1.800.000,- 
10 11 

Rp. 1.800.000,- s/d < Rp. 

2.700.000,- 
26 20 

Rp. 2.700.001,- s/d <Rp. 

3.600.000,- 
5 4 

≥ Rp. 3.600.000,- 9 8 

Sumber : Peneliti, 2013 
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Gambar 33.Jawaban sesuai pada variabel Kemudahan  

(X5)berdasarkan jenis kelamin 
Data Primer Diolah, 2013 

 

Pada gambar 33, diagram berdasarkan jenis kelamin 

dapat dilihat bahwa disetiap pernyataan, jenis kelamin 

perempuan cenderung menjawab sesuai dibandingkan jenis 

kelamin laki-laki. Maka dapat dikatakan bahwa konsumen 

Waroeng Steak and Shake dengan jenis kelamin perempuan  

merasa puas dengan Kemudahan  (X5) mendapat produk dan 

tempat duduk di Waroeng Steak and Shake. 
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Gambar 34.Jawaban sesuai pada variabel Kemudahan  

(X5)berdasarkan umur 
Data Primer Diolah, 2013 

 

Berdasarkan gambar 34 dapat dilihat bahwa disetiap 

pernyataan, usia 21 – 25 tahun cenderung menjawab sesuai 

dibandingkan usia yang lain. Maka dapat dikatakan konsumen 

Waroeng Steak and Shake dengan usia 21 – 25 tahun merasa 

puas dengan Kemudahan  (X5) mendapat produk dan tempat 

duduk di Waroeng Steak and Shake. 

 
Gambar 35.Jawaban sesuai pada variabel Kemudahan  

(X5)berdasarkan Tingkat pendidikan 
Data Primer Diolah, 2013 
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Berdasarkan gambar 35 dapat dilihat bahwa disetiap 

pernyataan, pada tingkat pendidikan S1 cenderung menjawab 

sesuai dibandingkan tingkat pendidikan yang lain. Maka dapat 

dikatakan bahwa konsumen Waroeng Steak and Shake dengan 

pendidikan S1 lebih apresiatif dan merasa puas dengan 

Emotional Kemudahan  (X5) mendapat produk dan tempat 

duduk di Waroeng Steak and Shake. rata-rata responden 

menjawab sesuai sehingga konsumen dengan tingkat 

pendidikan S1 merasa puas dengan variabel Kemudahan  (X5), 

baik kemudahan mendapat produk dan tempat duduk di 

Waroeng Steak and Shake. 

 

Gambar 36.Jawaban sesuai pada variabel Kemudahan  

(X5)berdasarkan Pekerjaan 
Data Primer Diolah, 2013 

 

 

Pada gambar 36 dapat dilihat bahwa jawaban sesuai 

didominasi oleh reponden Pelajar/Mahasiswa.Maka dapat 

dikatakan bahwa konsumen yang berlatar belakang pekerjaan 

Pelajar/Mahasiswa merasa puas dengan variabel Kemudahan 

baik kemudahan mendapat produk maupun mendapatkan 

tempat duduk di Waroeng Steak and Shake. 
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Gambar 37.Jawaban sesuai pada variabel Kemudahan  

(X5)berdasarkan Pendapatan 

Data Primer Diolah, 2013 

 

 

Berdasarkan gambar 37  dapat dilihat bahwa jawaban 

sesuai didominasi oleh reponden dengan pendapatan Rp 

900.000,- s/d < Rp 1.800.000,-  pada variabel Kemudahan baik 

kemudahan mendapat produk maupun mendapatkan tempat 

duduk. ini menunjukkan bahwa responden yang mendominasi 

dengan tingkat pendapatan Rp 900.000,- s/d < Rp 1.800.000,-  

merasa puas dengan Kemudahan baik kemudahan mendapat 

produk maupun mendapatkan tempat duduk di Waroeng Steak 

and Shake. 
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4.3.6Variabel Kepuasan (Y) 
Tabel 15. Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan (Y) 

No Tanggapan SS S R TS STS Skor 

Pertanyaan F % F % F % F % F %  

1 Setelah 

mengkonsumsi 

produk Waroeng 

Steak and Shake 

apakah anda sudah 

merasa puas dan 

sesuai dengan 

harapan anda? 

20 20 74 74 5 5 1 1 0 0 413 

2 Apakah  pelayanan 

dan produk dari 

Waroeng Steak and 

Shake sesuai dengan 

harapan  dan  Anda 

tidak mempunyai 

keluhan terhadap 

Waroeng Steak and 

shake? 

13 13 65 65 17 17 5 5 0 0 386 

3 apakah produk 

Waroeng Steak and 

Shake sesuai dengan 

harapan anda dan  

ingin kembali lagi 

untuk mengkonsumsi 

produk Waroeng 

Steak and Shake? 

27 27 63 63 10 10 0 0 0 0 417 

4 apakah kelezatan 

Waroeng Steak and 

Shake sesuai dengan 

harapan anda dan  

akan memberikan 

informasi kepada 

orang lain? 

17 17 65 65 15 15 3 3 0 0 396 

 403 

Sumber : Data Primer, 2013 
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Berdasarkan tabel 15 dapat disimpulkan tanggapan 

responden Waroeng Steak and Shake Kota Wisata Batu 

terhadap variabel kepuasan pelanggan berada pada range 

keempat (sesuai). Hal ini dibuktikan dari keempat pertanyaan 

semua mayoritas reponden menjawab sesuai. Pada pertanyaan 

pertama yaitu Anda sudah merasa puas setelah mengkonsumsi 

produk Waroeng Steak and Shake, sebanyak 74 orang (74%); 

Pertanyaan kedua yaitu Anda tidak mempunyai keluhan 

terhadap pelayanan dan produk dari Waroeng Steak and 

Shake, sebanyak 65 orang (65%); Pertanyaan ketiga yaitu 

Anda ingin kembali lagi dan ingin mengkonsumsi produk 

Waroeng Steak and Shake, sebanyak 63 orang (63%)  dan 

pada pertanyaan keempat yaitu Anda akan memberikan 

informasi kepada orang lain tentang kelezatan Waroeng Steak 

and Shake terdapat responden sebanyak 65 orang (65%) yang  

menjawab sesuai. 
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Tabel 16.Jumlah Responden Yang Menjawab Sesuai Pada 

Variabel Kepuasan (Y) 

Karakteristik Responden 

Jumlah Responden yang menjawab 

sesuai (orang) 

Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 

Jenis 

kelamin 

Laki-laki 20 25 22 24 

Perempuan 54 40 41 40 

Usia 

16-20 tahun 20 22 22 23 

21-25 tahun 37 28 26 29 

26-30 tahun 10 10 10 9 

31-35 tahun 5 3 3 2 

Lebih dari 36 tahun 2 2 2 3 

Tingkat 

pendidikan 

terakhir 

SMA 20 10 7 9 

D3 9 12 11 12 

S1 43 40 44 42 

S2 2 2 2 2 

Pekerjaan 

Pelajar/Mahasiswa 49 51 48 52 

Swasta 20 9 9 8 

Pegawai Pemerintah 5 5 5 5 

Pendapatan 

Rp. 0,- (belum bekerja) 5 10 11 10 

<Rp. 900.000,- 10 11 10 11 

Rp. 900.000,- s/d  < 

Rp.1.800.000,- 
40 25 23 26 

Rp. 1.800.000,- s/d < 

Rp. 2.700.000,- 
5 5 5 4 

Rp. 2.700.001,- s/d 

<Rp. 3.600.000,- 
9 7 5 6 

≥ Rp. 3.600.000,- 5 7 9 8 

Sumber : Data Primer, 2013 
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Gambar 38.Jawaban sesuai pada variabel kepuasan 

(Y)berdasarkan jenis kelamin 

Data Primer Diolah, 2013 

 

 

Berdasarkan gambar 38 dapat dilihat bahwa disetiap 

pernyataan, jenis kelamin perempuan cenderung menjawab 

sesuai dibandingkan jenis kelamin laki-laki. Maka dapat 

dikatakan bahwa konsumen Waroeng Steak and Shake dengan 

jenis kelamin perempuan  merasa puas  setelah mengkonsumsi 

produk Waroeng Steak and Shake, ingin kembali lagi ke 

Waroeng Steak and Shake serta ingin membagi informasi 

kepada orang lain 
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Gambar 39.Jawaban sesuai pada variabel kepuasan (Y) 

berdasarkan umur 

Data Primer Diolah, 2013 

 

 

Berdasarkan gambar 39 dapat dilihat bahwa disetiap 

pernyataan, usia 21 – 25 tahun cenderung menjawab sesuai 

dibandingkan usia yang lain. Maka dapat dikatakan konsumen 

Waroeng Steak and Shake dengan usia 21 – 25 tahun merasa 

puas setelah mengkonsumsi produk Waroeng Steak and Shake, 

ingin kembali lagi ke Waroeng Steak and Shake serta ingin 

membagi informasi kepada orang lain. 
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Gambar 40.Jawaban sesuai pada variabel Kepuasan (Y) 

berdasarkan pendidikan 

Data Primer Diolah, 2013 

 

 

Berdasarkan gambar 40 dapat dilihat bahwa disetiap 

pernyataan, pada tingkat pendidikan S1 cenderung menjawab 

sesuai dibandingkan tingkat pendidikan yang lain. Maka dapat 

dikatakan bahwa konsumen Waroeng Steak and Shake dengan 

pendidikan S1 lebih apresiatif dan merasa puas setelah 

mengkonsumsi produk Waroeng Steak and Shake, ingin 

kembali lagi ke Waroeng Steak and Shake serta ingin 

membagi informasi kepada orang lain.  

 
Gambar 41.Jawaban sesuai pada variabel Kepuasan (Y) 

berdasarkan pekerjaan 

Data Primer Diolah, 2013 
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Pada gambar 41 dapat dilihat bahwa jawaban sesuai 

didominasi oleh reponden Pelajar/Mahasiswa. Maka dapat 

dikatakan bahwa konsumen yang berlatar belakang pekerjaan 

Pelajar/Mahasiswa merasa puas setelah mengkonsumsi produk 

Waroeng Steak and Shake, ingin kembali lagi ke Waroeng 

Steak and Shake serta ingin membagi informasi kepada orang 

lain. 

 

 
Gambar 42.Jawaban sesuai pada variabel Kepuasan (Y) 

berdasarkan pendapatan 

Data Primer Diolah, 2013 

 

 

Berdasarkan gambar 42 dapat dilihat bahwa jawaban 

sesuai didominasi oleh reponden dengan pendapatan 900.000,- 

s/d < Rp 1.800.000,- merasa puas setelah mengkonsumsi 

produk Waroeng Steak and Shake, ingin kembali lagi ke 

5 

10 11 

26 

10 11 10 11 

40 

25 
23 

26 

5 5 5 4 

9 
7 

5 6 5 
7 

9 8 

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4

Rp. 0,- (belum
bekerja)
< Rp. 900.000,-

Rp. 900.000,- s/d  <
Rp.1.800.000,-
Rp. 1.800.000,- s/d <
Rp. 2.700.000,-
Rp. 2.700.001,- s/d
<Rp. 3.600.000,-
≥ Rp. 3.600.000,- 



101 
 

Waroeng Steak and Shake serta ingin membagi informasi 

kepada orang lain. 

 

4.4 Hasil Uji Validitas  

Uji validitas dilakukan pada setiap butir pernyataan 

yang ada pada kuesioner dan pada setiap responden (objek) 

yang dipakai dalam penelitian, dilakukan dengan menghitung 

nilai korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan 

skor total, memakai rumus teknik korelasi Product Moment 

Pearson dengan menggunakan komputer program SPSS seri 

17. Hasil yang diperoleh dari olahan data tersebut kemudian 

dilihat nilai p-value. Pernyataan dari responden dinyatakan 

valid apabila nilai koefisien korelasi (r) lebih besar sama 

dengan 0,3 (paling kecil 0,3) dan nilai p-value < level of 

significant (α) 1%. 

Uji validitas dilakukan agar didapat pertanyaan yang 

valid sehingga dapat digunakan ke tahap selanjutnya dalam 

penelitian. Dari hasil uji validitas pada seluruh responden yang 

ada menunjukkan bahwa hasil semua data telah memenuhi 

syarat sah, sehingga dapat dipakai lebih lanjut dalam 

penelitian, baik pertanyaan untuk variabel penelitian yang 

disajikan pada Tabel 17 
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Tabel 17. Hasil Uji Validitas 
Parameter Item ke- Correlation Coefficient Kesimpulan 

Kualitas Produk (X1) X1.1 0,824 Valid 

 X1.2 0,784 Valid 

Harga (X2) X2.1 0,646 Valid 

 X2.2 0,836 Valid 

 X2.3 0,739 Valid 

Service Quality (X3) X3.1 0,598 Valid 

 X3.2 0,607 Valid 

 X3.3 0,615 Valid 

 X3.4 0,719 Valid 

 X3.5 0,648 Valid 

 X3.6 0,711 Valid 

 X3.7 0,590 Valid 

Emotiona (X4) X4.1 0,774 Valid 

 X4.2 0,798 Valid 

Kemudahan (X5) X5.1 0,847 Valid 

 X5.2 0,879 Valid 

Kepuasan (Y) Y1 0,623 Valid 

 Y2 0,786 Valid 

 Y3 0,619 Valid 

 Y4 0,711 Valid 

Data Primer Diolah, 2013 

  
Dari tabel uji validitas terlihat bahwa tidak ada 

satupun item-item pada variabel yang tidak valid. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa item-item pertanyaan pada masing-

masing variabel dapat digunakan untuk menjelaskan variabel 

tersebut.  
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4.5 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkat kestabilan dari alat pengukur 

untuk mengukur suatu gejala. Semakin tinggi tingkat 

reliabilitas suatu alat ukur, maka semakin stabil alat tersebut 

mengukur suatu gejala. Reliabilitas tidaknya butir-butir 

pertanyaan dapat dilihat dari nilai korelasi reliabilitasyang 

dipilih karena merupakan teknik pengujian konsistensi 

reliabilitas dan menunjukan indeks konsistensi yang sempurna 

dan juga dijelaskan bahwa nilai alpha antara 0,8-1,0 

dikategorikan reliabilitasnya baik. Jika koefisien alpha (r 

hitung) > 0,6, maka item tersebut reliabel, sedangkan jika 

koefisien alpha (r hitung) < 0,6 maka item tersebut tidak 

reliabel. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus 

Cronbach’s Alpha menggunakan computer program SPSS seri 

17. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,60. Hasil perhitungan uji 

reliabilitas untuk semua pertanyaan yang ada dalam kuesioner 

pada tingkat kinerja dan kepentingan didapat nilai Cronbach’s 

Alpha yang tersaji pada lampiran. Nilai yang diperoleh dari 

hasil pengujian menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,60. 

Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner yang disebarkan dapat 

diandalkan untuk menjadi alat ukur dalam penelitian ini.Hasil 

uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 18 dibawah ini: 
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Tabel 18. Hasil Uji Reliabilitas 
Parameter Item Nilai Alpha-

Cronbach 
Kesimpulan 

Kualitas Produk X1 0,652 reliabel 

Harga X2 0,787 reliabel 

Service Quality X3 0,794 reliabel 

Emotional X4 0,821 reliabel 

Kemudahan X5 0,873 reliabel 

Kepuasan Y 0,629 reliabel 

Data Primer Diolah, 2013 

 
Berdasarkan tabel 18, terlihat bahwa tidak ada satupun 

variabel yang tidak reliabel ini berarti bahwa variabel-variabel 

tersebut dapat digunakan untuk analisis selanjutnya, karena 

sudah memenuhi syarat valid dan reliabel. 

 

4.6 Analisis Faktor 

4.6.1 Uji Kelayakan Data untuk Analisis Faktor 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah seperangkat 

variabel yang diamati dalam penentuan kepuasan pelanggan 

Waroeng Steak and Shake Kota Wisata Batu memeliki 

hubungan keterkaitan, apabila dalam pengujian ini terdapat 

salah satu item varibel yang memiliki nilai tidak memenuhi 

syarat maka harus dikeluarkan dalam analisis ini.Berikut ini 

adalah hasil uji kelayakan variabel yang menentukan kepuasan 

pelanggan Waroeng Steak and Shake Kota Wisata Batu. 

 

4.6.2 Nilai Keiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Hasil perhitungan seperti yang terdapat pada Tabel 

menunjukkan nilai KMO sebesar 0,826 . Hasil ini menyatakan 

bahwa pengujian KMO pada uji kelayakan analisis faktor 
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merupakan pilihan yang tepat dan memenuhi syarat untuk 

dilanjutkan untuk melakukan analisis faktor karena nilai KMO 

diatas 0,5. Suliyanto (2005) menyatakan bahwa nilai KMO 

yang kecil menunjukkan bahwa analisis faktor bukan pilihan 

yang tepat, untuk melakukan analisis faktor maka nilai KMO 

harus > 0,5. 

 

Tabel 19. Perhitungan KMO dan Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .826 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 519.019 

Df 120 

Sig. .000 

Data Primer Diolah, 2013 

 

4.6.3 Uji Bartlett 

Uji ini dilakukan untuk melihat keindependenan dari 

variabel yang ada.Hasil perhitungan yang terdapat pada Tabel 

15.menunjukkan nilai uji Bartlett sebesar 519,019 dengan nilai 

signifikasi 0,000. Hasi perhitungan ini dapat disimpulkan 

bahwa hubungan variabel yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan Waroeng Steak and Shake Kota Wisata Batu dalam 

penelitian ini memiliki hubungan yang sangat signifikan. Hal 

ini sesuai pendapat Suliyanto (2005) yang menyatakan bahwa 

angka signifikan <0,05 maka variabel yang diteliti dalam 

penelitian dapat dianalisis lebih lanjut. 

 

4.6.4 Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

Nilai MSA digunakan untuk menguji dua hubungan 

antara seluruh variabel yang terlibat dalam analisis faktor 
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untuk melihat kelayakan untuk analisis lebih lanjut. Hasil uji 

yang terdapat pada Tabel menunjukkan bahwa seluruh item 

variabel memiliki nilai lebih dari 0,5 sehingga item tersebut 

dapat memenuhi syarat kelayakan untuk dilakukan uji 

selanjutnya. Matrik korelasi anti-image untuk ke 16 item yang 

disajikan pada Lampiran  dan disajikan pada Tabel  

Suliyanto (2005) melaporkan bahwa untuk dilakukan 

analisis faktor maka nilai MSA dianggap cukup apabila 

nilainya > 0,5. Apabila ada item dalam variabel yang tidak 

memiliki nilai  > 0,5 maka item variabel tersebut harus 

dikeluarkan dari analisis faktor secara bertahap satu persatu. 

 

Tabel 20. Nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) 
Variabel Nilai MSA 

X1.1 0,852 

X1.2 0,854 

X2.1 0,804 

X2.2 0.896 

X2.3 0,841 

X3.1 0,815 

X3.2 0,817 

X3.3 0,848 

X3.4 0,794 

X3.5 0,901 

X3.6 0,762 

X3.7 0,797 

X4.1 0,669 

X4.2 0,909 

X5.1 0,854 

X5.2 0,774 

Data Primer Diolah, 2013 
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4.6.5 Ekstraksi Faktor 

Eigen value merupakan nilai yang menunjukkan 

kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung 

variasi ke 16 variabel awal yang dianalisis. Syarat eigen 

value>1 apabila kurang dari 1 maka tidak digunakan dalam 

menghitung angka jumlah faktor yang terbentuk. Angka eigen 

value lebih besar dari 1 ada 4 sehingga faktor baru yang 

terbentuk ada empat faktor seperti perhitungan yang terdapat 

pada Lampiran  dan disajikan pada Tabel 17.  

 

Tabel 21. Hasil Ekstraksi Faktor 
Faktor Eigen value Persentase Varian Persentase Kumulatif 

1 5,384 33,651 33,651 

2 3,033 18,954 52,606 

3 1,140 7,122 59,728 

4 1,007 6,291 66,019 

Data Primer Diolah, 2013 

 
Ekstraksi faktor yang diperoleh sebanyak 4 

faktor.Faktor pertama memiliki persentase varians sebesar 

33,651 yang berarti terbentuknya faktor pertama dapat 

menjelaskan sebesar 33,651% dari 16 item. Faktor kedua 

memiliki persentase varians sebesar  18,954 yang berarti 

terbentuknya faktor kedua dapat menjelaskan sebesar 52,606 

% dari 16 item yang digunakan. Faktor ketiga memiliki 

persentase varians sebesar 7,122 yang berarti terbentuknya 

faktor ketiga dapat menjelaskan 16 item yang diamati sebesar 

59,728%. Sedangkan faktor keempat memiliki persentase 

varians sebesar 6,291 yang berarti terbentuknya faktor 

keempat dapat menjelaskan 16 item sebesar 66,019%.  
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Tabel menunjukan dari 16 item dapat diektraksi menjadi 

4 variabel  yang mewakili 16 item. Nilai eigen value dari ke 

empat faktor tersebut > 1 sehingga ke empat faktor tersebut 

bisa dianalisis lebih lanjut. Suliyanto (2005) menyatakan 

dalam penetuan jumlah faktor yang terbentuk dapat didasarkan 

pada nilai eigen value >1, apabila nilai eigen value kurang dari 

1 maka tidak dimasukkan dalam analisis. Selain eigen value 

yang perlu diperhaikan juga yaitu nilai persentase kumulatif 

dari persentase varian, besar nilai persentase kumulatif varian 

harus > 60%. 

 

4.6.6 Rotasi Faktor 

Hasil ekstraksi faktor pada matrik faktor menunjukkan 

hubungan antar faktor dan variabel, namun dalam faktor-

faktor tersebut masih saling berkorelasi sehingga sulit untuk 

diinterpertasikan, melalui rotasi faktor matrik maka item-item 

tersebut ditranformasikan ke dalam bentuk matrik yang lebih 

sederhana sehingga mudah untuk diinterpretasikan.Rotasi 

yang dianalisis menggunakan model varimax seperti pada 

perhitungan pada Lampiran. 

Interpretasi faktor dilakukan dengan mengelompokkan 

item dengan faktor loading minimal 0,4.  Item dengan nilai 

loading faktor kurang dari 0,4 maka item tersebut dikeluarkan 

karena tidak mewakili faktor yang telah terbentuk. Berikut 

adalah ringkasan hasil matrik faktor setelah dilakukan rotasi. 
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Tabel 22. Hasil Rotasi Faktor Varians dan Loading Faktor 

 Variabel  
 Faktor Laoding 

 Factor 

X51 (Kemudahan Mendapatkan Produk) 0,815 

  

  

 1 

  

  

  

X36 (Kesigapan Pelayan) 0,613 

X22 (Perubahan Naik Turunnya Harga) 0,592 

X37 (Keramahan Terhadap Pelanggan) 0,557 

X52 (Kemudahan Mendapatkan Tempat Duduk) 0,493 

X42 (Warna Produk) 0,468 

X32 (Kebersihan Fasilitas Restoran) 0,803 

  

 2 

  

  

X31 (Penampilan Pelayan Restoran) 0,611 

X34 (Ketepatan Dalam Melayani Pesanan) 0,559 

X35 (Penerimaan Saran Konsumen) 0,473 

X21 (Harga) 0,764 

  

  

 3 

X12 (Kualitas Produk) 0,676 

X23 (Kesesuaian Harga) 0,433 

X41 (Bentuk Produk) 0,759 
  

 4 

  

X33 (Kecepatan Penyajian) 0,564 

X11 (Rasa Produk) 0,532 

Data Primer Diolah, 2013 

 

 Hasil ekstraksi terhadap item penelitian dapat dilihat 

semua item variabel memiliki nilai > 0,4 sehingga dapat 

diketahui bahwa 16 item tersebut merupakan variabel yang 

dipertimbangkan konsumen dalam membeli produk di 

Waroeng Steak and Shake Kota Wisata Batu. 
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4.7 Hasil Analisis Faktor 

Hasil analisis diperoleh 4 faktor yang mewakili ke 16 

variabel, selanjutnya adalah pemberian nama pada faktor baru 

yang terbentuk. Pemberian nama ini berdasarkan pada 

perwakilan yang dapat menjelaskan vaiabel-variabel penyusun 

dalam satu factor 
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Tabel 23. Hasil analisis factor 
Keterangan  Loading Faktor 

1 2 3 4 

Kemudahan  

X51 (Kemudahan Mendapatkan Produk) 0,815    

X36 (Kesigapan Pelayan) 0,613    

X22 (Perubahan Naik Turunnya Harga) 0,592    

X37 (Keramahan Terhadap Pelanggan) 0,557    

X52 (Kemudahan Mendapatkan Tempat Duduk) 0,493    

X42 (Warna Produk) 0,468    

Pelayanan  

X32 (Kebersihan Fasilitas Restoran)  0,803   

X31 (Penampilan Pelayan Restoran) 
 0,611   

X34 (Ketepatan Dalam Melayani Pesanan)  0,559   

X35 (Penerimaan Saran Konsumen) 
 0,473   

Harga 
 

X21 (Harga) 
  0,764  

X12 (Kualitas Produk)   0,676  

X23 (Kesesuaian Harga) 
  0,433  

Produk 
    

X41 (Bentuk Produk) 
   0,759 

X33 (Kecepatan Penyajian)    0,564 

X11 (Rasa Produk) 
   0,532 

Varians 
5,384 3,033 1,140 1,007 

Data Primer Diolah, 2013 
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Faktor Kemudahan : Kemudahan Mendapatkan Produk 

Faktor kemudahan yang paling berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen pelanggan Waroeng Steak and Shake 

Kota Wisata Batu adalah kemudahan mendapatkan produk. 

Waroeng Steak and Shake ini menyajikan berbagai macam 

makanan dengan steak yang bervariasi serta dilengkapi dengan 

berbagai macam jenis minuman shake tapi dengan harga yang 

cukup terjangkau. Sesuai namanya produk utama yang 

ditawarkan dari Waroeng Steak and Shake ini adalah berbagai 

macam jenis steak dari daging sapi sampai ayam serta 

minuman shake. Dengan adanya Waroeng Steak and Shake 

para pecinta makanan western bisa dimanjakan dengan 

berbagai jenis steak yang yang ditawarkan. Waroeng Steak 

and Shake merupakan sebuah jenis usaha kuliner yang tersebar 

diberbagai kota khususnya di Pulau Jawa. 

 

 

Faktor Kualitas Pelayanan (Service quality) : Kebersihan 

Fasilitas Restoran 

Faktor pelayanan yang paling berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen pelanggan Waroeng Steak and Shake 

Kota Wisata Batu adalah kebersihan fasilitas restoran.Fasilitas 

fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Hal ini 

bisa berarti penampilan fasilitas fisik, seperti gedung dan 

ruangan front office, tersedianya tempat parkir, kebersihan, 

kerapian dan kenyamanan ruangan,kebersihan  Prasarana yang 

berkaitan dengan layanan pelanggan  harus diperhatikan oleh 

manajemen perusahaan.kebersihanruangan restoran atau 

rumah makan, toilet dan sarana pendukung lainnya menjadi 

pertimbangan pelanggan dalam memilih suatu produk/jasa 
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Faktor Harga: Harga Produk 

Faktor harga yang paling berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen pelanggan Waroeng Steak and Shake 

Kota Wisata Batu adalah harga produk.Harga yang murah dan 

terjangkau dengan kualitas baik menyebabkan mempengaruhi 

kepuasan pelanggan dalam membeli suatu produk.Harga 

dilihat dari sudut pandang konsumen, seringkali digunakan 

sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan 

dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. 

Harga dapat dilihat dari kesesuaian antara suatu pengorbanan 

dari konsumen terhadap nilai yang diterimanya setelah 

melakukan pembelian, dan dari situlah konsumen akan 

mempersepsi dari produk atau jasa tersebut 

 

Faktor Kualitas Produk: Bentuk Produk 

Faktor kualitas produk yang paling berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen pelanggan Waroeng Steak and Shake 

Kota Wisata Batu adalah bentuk produk khususnya dalam 

penyajiannya. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, 

dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan 

kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.Produk 

sebagai segala sesuatu yang bisa ditawarkan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan. Produk merupakan pandangan 

pertama bagi konsumen dalam membeli karena dapat 

dipastikan bahwa konsumen akan menyukai suatu barang yang 

menarik dan bermanfaat. 

 

 

 

 



114 
 

Hubungan Antara Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

kepuasan konsumen dalam pembelian Waroeng Steak and 

Shake Kota Wisata Batu 

Langkah awal yang ditempuh adalah mencari model 

persamaan regresi berganda dari kasus yang diteliti. Dalam hal 

ini adalah kepuasan konsumen sebagai variabel 

terikat/dependen yang disimbolkan dengan Yterhadap variabel 

bebas/independen yang terdiri dari Kemudahan Mendapatkan 

Produk (X5.1), Kebersihan Fasilitas Restoran(X3.2),  

Harga(X2.1) dan  Bentuk Produk(X4.1). Analisis dilakukan 

dengan bantuan software SPSS seri 17.Setelah mendapatkan 

model persamaan regresi sederhana kemudian dilakukan 

interpretasi terhadap model tersebut yang dilanjutkan dengan 

pengujian statistik yaitu terdiri dari Uji F, Uji T, dan Koefisien 

Determinasi (R
2
). 

 

Tabel 24. Rakapitulasi Hasil Analisis Regresi Berganda 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

(Constant) 7,625  8,673 0,000 

X5.1 0,500 0,265 3,062 0,003 

X3.2 0,418 0,236 2,879 0,005 

X2.1 0,635 0,307 4,090 0,000 

X4.1 0,634 0,229 3,046 0,003 

R = 0,741 
  

F hitung = 

28,852 

R Square (R
2
)= 0,548     

F tabel = 3,95  
N= 100   

Siginifikan = 0,05 (5%)  T tabel = 1,984 

     

Data Primer Diolah, 2013 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh persamaan regresi 

linear berganda 

sebagai berikut : 

Y = 7,625 + 0,500X5.1 + 0,418X3.2 + 0,635X2.1 + 0,634X4.1  

Dimana : 

Y  = Kepuasan konsumen  

a  = konstanta 

X5.1  = Kemudahan Mendapatkan Produk 

X3.2  = Kebersihan Fasilitas Restoran 

X2.1  = Harga 

X4.1  = Bentuk Produk 

Hasil regresi berganda di atas menunjukkan bahwa 

variabel bebas yakni kemudahan mendapatkan produk, 

kebersihan fasilitas restoran, harga dan bentuk produk 

berpengaruh positif terhadap variabel terikat yakni kepuasan 

pelanggan. 

Interpretasi dari model regresi yang diperoleh adalah : 

7,265 = variabel independen yaitu kepuasan pelanggan 

yang terdiri dari faktor kemudahan mendapatkan 

produk, kebersihan fasilitas restoran, harga dan 

bentuk produkmempunyai hubungan positif 

dengan peningkatan kepuasan pelanggan. Nilai 

konstanta kepuasan pelanggan sebesar 7,265 

menunjukkan bahwa semakin meningkatnya 

pelayanan jasa diberikan akan berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan yang dirasakan 

oleh pelanggan Waroeng Steak and Shake Kota 

Wisata Batu 

0,500X5.1 = besarnya koefisien faktor kemudahan 

mendapatkan produkyang berarti setiap 

peningkatan faktor kemudahan mendapatkan 
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produk sebesar 1%, maka kepuasan pelanggan 

meningkat 0,500 dengan asumsi variabel lainnya 

(kebersihan fasilitas restoran, harga dan bentuk 

produk) konstan. 

0,418X3.2 = besarnya koefisien faktor kebersihan fasilitas 

restoran yang berarti setiap peningkatan faktor 

kebersihan fasilitas restoransebesar 1%, maka 

kepuasan pelanggan meningkat 0,418 dengan 

asumsi variabel lainnya (kemudahan 

mendapatkan produk, harga dan bentuk produk) 

konstan. 

0,635X2.1 = besarnya koefisien faktor hargayang berarti setiap 

peningkatan variabel faktor hargasebesar 1%, 

maka kepuasan pelanggan meningkat 0,635 

dengan asumsi variabel lainnya kemudahan 

mendapatkan produk, kebersihan fasilitas restoran  

dan bentuk produk)konstan. 

0,634X4.1 = besarnya koefisien variabel faktor bentuk 

produkyang berarti setiap peningkatan variabel 

faktor bentuk produksebesar 1%, maka kepuasan 

pelanggan meningkat 0,634 dengan asumsi 

variabel lainnya (kemudahan mendapatkan 

produk, kebersihan fasilitas restoran dan harga) 

konstan. 

 

Hasil regresi berganda di atas menunjukkan bahwa 

variabel bebas yakni faktor kemudahan mendapatkan produk, 

kebersihan fasilitas restoran, harga dan bentuk 

produkberpengaruh positif terhadap variabel terikat yakni 

kepuasan pelanggan. Di mana setiap kenaikan yang terjadi 

pada variabel bebas akan diikuti pula oleh kenaikan variabel 
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terikat. Selain itu dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa 

variabel bebas yang dominan adalah faktor harga sebesar 

0,635. 

Nilai r square sebesar 0,548, yang artinya kepuasan 

pelanggan Waroeng Steak and Shake Kota Wisata Batu  

dipengaruhi faktor kemudahan mendapatkan produk, 

kebersihan fasilitas restoran, harga dan bentuk produk 

menjelaskan sebesar 54,8%, sementara sisanya sebesar 45,2% 

(100% - 54,8%) dijelaskan diluar faktor faktor tersebut. 

 

4.8 Pengujian Hipotesis Secara Simultan 

Uji simultan atau uji F merupakan uji secara bersama-

sama untuk menguji pengaruh signifikan yang meliputi faktor 

kemudahan mendapatkan produk, kebersihan fasilitas restoran, 

harga dan bentuk produk berpengaruh terhadap variabel 

kepuasan pelanggan Waroeng Steak and Shake Kota Wisata 

Batu 

Secara teoritis kualitas pelayanan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan, seperti yang 

dikatakan Rangkuti (2004) bahwa kepuasan pelanggan 

perbedaan antara tingkat kepentingan dan kinerja atau hasil 

yang dirasakan. Yakni mengenai apa yang telah dirasakan 

pelanggan atas pelayanan yang telah diberikan dibandingkan 

dengan apa yang mereka inginkan. 

Berdarkan pengujian statistik dengan metode uji F, di 

mana tingkat signifikan yang diperoleh lebih kecil yakni 

sebesar 0,000 dari standar signifikan yakni 5 % atau 0,05 dan 

perbandingan antara F hitung dan F tabel, di mana F hitung 

sebesar 28,852 lebih besar dari F tabel yakni 3,52, maka dapat 

disimpulkan bahwa H1 diterima atau variabel X (kemudahan 
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mendapatkan produk, kebersihan fasilitas restoran, harga dan 

bentuk produk)  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori dan 

hasil statistik penelitian berdasarkan uji F maka faktor 

kemudahan mendapatkan produk, kebersihan fasilitas restoran, 

harga dan bentuk produk memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan  Waroeng Steak and Shake Kota 

Wisata Batu 

 

4.9  Pengujian Hipotesis secara Parsial 

Pengujian ini untuk melihat sejauh mana pengaruh 

secara sendiri-sendiri atau parsial variabel X (faktor 

kemudahan mendapatkan produk, kebersihan fasilitas restoran, 

harga dan bentuk produk) terhadap variabel Y (kepuasan 

pelanggan).Berdasarkan hasil pengolahan dengan program 

SPSS 17 maka di dapat hasil uji – t, yang hasilnya dirangkum 

pada Tabel 24. 

 

Langkah-langkah melakukan uji t untuk variabel 

kemudahan mendapatkan produksebagai berikut : 

Hipotesis 

H0 = faktor kemudahan mendapatkan produksecara parsial 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

H1 = faktor kemudahan mendapatkan produksecara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

Kriteria pengujian 

Ho diterima jika – t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 
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Ho ditolak jika – t hitung < -ttabel / t hitung > t tabel 

Membandingkan t hitung dengan t tabel 

Nilai t hitung > t tabel(3,062 > 1,984) 

Berdasarkan teori, dijelaskan bahwa kemudahan 

mendapatkan produk merupakan bagian dari kualitas 

pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan faktor yang 

dominan dalam menciptakan kepuasan pelanggan untuk 

industri jasa seperti rumah makan. Biaya dan kemudahan 

mendapatkan produk sangat penting untuk produk konsumsi. 

Produk konsumsi yang mempunyai distribusi dengan cakupan 

yang luas dan tingkat ketersediaan yang tinggi akan 

mempunyai peluang untuk menciptakan kepuasan pelanggan 

yang tinggi. 

Apabila kita melakukan analisis berdasarkan hasil 

penelitian yang terdapat pada tabel, kita dapat melihat 

pengaruh kemudahan mendapat produk dengan 

memperhatikan nilai t hitung dan tingkat signifikansi dari 

variabel tersebut. 

Berdasarkan tabel 20, t hitung untuk variabel 

kemudahan mendapat produksebesar 3,062.Untuk mengetahui 

pengaruh variabel ini dengan menggunakan t hitung, maka kita 

harus membandingkan antara t hitung dan t tabel.Apabila t 

hitung > t tabel, maka variabel tersebut punya pengaruh 

terhadap variabel dependen.Perbandingan t hitung dan t tabel 

dapat kita lihat bahwa nilai t hitung > dari nilai t tabel, yakni 

3,062 >1,984. 

Dari penjelasan secara teori dan hasil statistik dari 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa bahwa faktor kemudahan 

mendapatkan produkmemiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 
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Langkah-langkah melakukan uji t untuk faktor 

kebersihan fasilitas restoransebagai berikut: 

Hipotesis 

Ho = faktor kebersihan fasilitas restoransecara parsial tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

H1 = faktor kebersihan fasilitas restoransecara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

Kriteria pengujian 

Ho diterima jika – t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 

Ho ditolak jika – t hitung < -ttabel / t hitung > t tabel 

Membandingkan thitung dengan t tabel 

Nilai t hitung > t tabel(2,879 > 1,984) 

Berdasarkan teori, dijelaskan bahwa faktor kebersihan 

fasilitas restoranmerupakan bagian dari kualitas pelayanan. 

Pelayanan merupakan sesuatu yang menyenangkan yang 

diberikan pada orang lain yang disertai dengan keramahan 

dalam bersikap serta kemudahan–kemudahan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen. Pelayanan merupakan suatu strategi 

bisnis yang dilakukan oleh perusahaan–perusahaan, terutama 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan bisnis kuliner 

untuk dapat mengahadapi persaingan karena pelayanan yang 

baik serta berkualitas kepada konsumen, akan membuat 

konsumen puas dan dihargai sehingga konsumen akan menjadi 

pelanggan tetap perusahaan, demikian juga sebaliknya. 

Pelayanan juga memberikan keuntungan pada perusaahaan, 

apabila pelayanan diabaikan maka perusahaan akan 

mengalami kerugian karena akan menimbulkan rasa tidak puas 

di pihak pelanggan dan berdampak pada nama baik 

perusahaan 
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.Apabila kita melakukan analisis berdasarkan hasil 

penelitian yang terdapat pada tabel 20, kita dapat melihat 

pengaruh faktor kebersihan fasilitas restorandengan 

memerhatikan nilai t hitung dan tingkat signifikansi dari 

variabel tersebut.Berdasarkan tabel 20, t hitung untuk faktor 

kebersihan fasilitas restoransebesar 2,879.Untuk mengetahui 

pengaruh variabel ini dengan menggunakan t hitung, maka kita 

harus membandingkan antara t hitung dan t tabel.Apabila t 

hitung > t tabel, maka variabel tersebut punya pengaruh 

terhadap variabel dependen.Perbandingan t hitung dan t tabel 

dapat kita lihat bahwa nilai thitung > dari nilai t tabel, yakni 

2,879 > 1,984. 

Dari penjelasan secara teori dan hasil statistik dari 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa benar faktor kebersihan 

fasilitas restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

 

 

Langkah-langkah melakukan uji t untuk faktor 

hargasebagai berikut : 

Hipotesis 

Ho = faktor hargasecara parsial tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

H1 = faktor hargasecara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Kriteria pengujian 

Ho diterima jika – t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 

Ho ditolak jika – t hitung < -ttabel / t hitung > t tabel 

Membandingkan thitung dengan t tabel 

Nilai t hitung > t tabel (4,090 > 1,984)  
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Berdasarkan teori, dijelaskan bahwa hargamerupakan 

bagian dari kualitas pelayanan.Harga merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi dan mengevaluasi tingkat 

kepuasan. Dengan penetapan harga yang kompetitif dan sesuai 

dengan keinginan atau kehendak kensumen maka perilaku 

konsumen akan berubah (terpengaruh untuk melakukan 

pembelian). Sehingga berdasar pengertian diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa harga sangat berpengaruh atas perilaku 

konsumen dalam melakukan pembelian pada suatu 

produk.Jika harga yang ditetapkan oleh perusahaan tidak 

sesuai dengan kualitas, keunggulan dan manfaat produk 

maupun fasilitas yang disediakan oleh perusahaan tersebut 

maka hal tersebut dapat menimbulkan citra yang kurang baik 

pada benak konsumen sehingga menimbulkan rasa 

ketidakpuasan pelanggan. 

Apabila kita melakukan analisis berdasarkan hasil 

penelitian yang terdapat pada tabel 20, kita dapat melihat 

pengaruh hargadengan memerhatikan nilai t hitung dan tingkat 

signifikansi dari variabel tersebut.Berdasarkan tabel 20, t 

hitung untuk faktor pelayanansebesar 4,090.Untuk mengetahui 

pengaruh variabel ini dengan menggunakan t hitung, maka kita 

harus membandingkan antara t hitung dan t tabel.Apabila t 

hitung > t tabel, maka variabel tersebut punya pengaruh 

terhadap variabel dependen.Perbandingan t hitung dan t tabel 

dapat kita lihat bahwa nilai t hitung > dari nilai t tabel, yakni 

4,090 > 1,984. 

Dari penjelasan secara teori dan hasil statistik dari 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor hargamemiliki 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 
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Langkah-langkah melakukan uji t untuk faktor bentuk 

produksebagai berikut: 

Hipotesis 

Ho = faktor bentuk produksecara parsial tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

H1 = faktor bentuk produksecara parsial mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Kriteria pengujian 

Ho diterima jika – t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 

Ho ditolak jika – t hitung < t tabel / t hitung > t tabel 

Membandingkan t hitung dengan t tabel 

Nilai t hitung > t tabel (3,046 > 1,984) 

Berdasarkan teori, dijelaskan bahwa bentuk 

produkmerupakan bagian dari kualitas pelayanan.kualitas 

produk adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan konsumen. Kualitas produk dapat 

diperoleh dengan cara membandingkan antara harapan 

konsumen dengan penilaian mereka terhadap kinerja yang 

sebenarnya. Kualitas produk adalah ”comformance to 

specification”. Keinginan customer harus dipenuhi agar 

customer kembali membeli dan merekomendasikan ke teman 

mereka. Pelanggan setelah menerima pelayanan, mereka akan 

membandingkan antara pelayanan yang diharapkan dan 

pelayanan yang mereka terima. Jika pelayanan yang diterima 

dibawah pelayanan yang diharapkan, konsumen akan tidak 

puas dan kehilangan kepercayaan terhadap penyedia produk 

tersebut. Sebaliknya jika pelayanan yang diharapkan sesuai 

maka konsumen akan puas. Jadi kuncinya adalah 

menyesuaikan atau melebihi harapan pelanggan. Dengan 

adanya kualitas produk yang baik, maka tentu saja akan 
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semakin menarik minat pelanggan untuk menyukai produk 

yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut sehingga juga akan 

berdampak pada kepuasan pelanggan dalam melakukan 

pembelian dan pemakaian. 

Apabila kita melakukan analisis berdasarkan hasil 

penelitian yang terdapat pada tabel 20, kita dapat melihat 

pengaruh faktor bentuk produkdengan memerhatikan nilai t 

hitung dan tingkat signifikansi dari variabel 

tersebut.Berdasarkan tabel 20, t hitung untuk variabel faktor 

kemudahansebesar 3,046.Untuk mengetahui pengaruh variabel 

ini dengan menggunakan t hitung, maka kita harus 

membandingkan antara t hitung dan t tabel.Apabila t hitung > t 

tabel, maka variabel tersebut punya pengaruh terhadap 

variabel dependen.Perbandingan t hitung dan t tabel dapat kita 

lihat bahwa nilai thitung > dari nilai t tabel, yakni 3,046 > 

1,984. 

Dari penjelasan secara teori dan hasil statistik dari 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor bentuk 

produkmemiliki pengaruh signifikan  terhadap kepuasan 

pelanggan. 

 

 

4.10Uji Asumsi Klasik 

Berikut ini akan dikemukakan hasil uji asumsi klasik 

yang telah dilakukan meliputi uji multikolinearitas dan 

normalitas.  

 

Multikolinearitas 

Uji multikoliniearitas merupakan suatu keadaan dimana 

terjadi satu atau lebih variabel bebas yang berkorelasi 

sempurna atau mendekati sempurna dengan variabel bebas 
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lainnya.Untuk mendetksi terhadap multikolinearitas dapat 

dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) dari hasil analisis regresi. Hasil pengujian 

multikolinearitas akan disajikan dalam tabel berikut ini.  

 

Tabel 25. Nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 mudah_dpt_produk .845 1.183 

kebersihan .873 1.145 

harga .917 1.091 

bentuk_produk .766 1.306 

a. Dependent Variable: keputusan_pembelian 

 

Data Primer Diolah, 2013 

 

 

Dari hasil pengujian multikolinearitas seperti yang 

tercantum pada tabel 23 dapat diketahui besarnya nilai VIF 

untuk masing-masing variabel bebas.Dimana nilai VIF yang 

dihasilkan kurang dari 10 sehingga dapat dikatakan bahwa 

tidak terjadi multikolinearitas pada variabel yang diamati. 

 

Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal atau tidak (Suliyanto, 2005). Ada 2 cara 

untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau 

tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik. 

Dependent Variable : Kepuasan_Konsumen 
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Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel dependent, variabel independent atau keduanya 

mempunyai distribusi normal ataukah tidak, maka dilakukan 

uji normalitas.Model regresi yang baik adalah yang 

berdistribusi normal atau mendekati normal.Untuk mengetahui 

normalitas dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal yang tampak pada grafik normal probability 

plot. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas, dan jika tidak menunjukkan 

pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas 

 

Analisis Grafik 

 
Gambar 43. Histogram uji Normalitas 

Dependent Variable : Kepuasan_Konsumen 
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Berdasarkan tampilan pada gambar 43 grafik 

histogram pada gambar dapat disimpulkan bahwa grafik 

histogram memberikan pola distribusi yang normal (simetris ). 

Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

 
Gambar 44.Grafik Normal Probability Plot 

 

 

Tampilan grafik Normal Probability Plot pada gambar 

44 menunjukkan bahwa titik-titik (yang menggambarkan data 

sesungguhnya) terlihat menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonalnya.Hal ini juga menunjukkan 

bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Dependent Variable : Kepuasan_Konsumen 
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Kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antar 

harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. Kepuasan 

pelanggan hanya dapat tercapai dengan memberikan 

pelayanan yang berkualitas kepada pelanggannya. Pelayanan 

yang baik sering dinilai oleh konsumen secara langsung dari 

karyawan sebagai orang yang melayani atau disebut juga 

sebagai produsen jasa, karena itu diperlukan usaha untuk 

meningkatkan kualitas sistem pelayanan yang diberikan agar 

dapat memenuhi keinginan dan meningkatkan kepuasan 

konsumen. Jadi kualitas pelayanan merupakan hal penting 

yang harus diperhatikan oleh Waroeng Steak and Shake Kota 

Wisata Batu agar dapat tercapai kepuasan pelanggan. Kualitas 

pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan 

konsumen. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada 

konsumen untuk menjalin hubungan yang kuat dengan 

perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan ini memungkinkan 

perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan 

konsumen serta kebutuhannya.  Dengan demikian Waroeng 

Steak and Shake Kota Wisata Batu dapat meningkatkan 

kepuasan konsumen dan pada akhirnya kepuasan tersebut 

dapat menciptakan kesetiaan / loyalitas konsumen.  Dengan 

tercapainya kualitas layanan yang sempurna akan mendorong 

terciptanya kepuasan konsumen karena kualitas layanan 

merupakan sarana untuk mewujudkan kepuasan konsumen. 

Kualitas layanan dapat diwujudkan dengan memberikan 

layanan kepada konsumen dengan sebaik mungkin sesuai 

dengan apa yang menjadi harapan konsumen. Ketidakpuasan 

pada salah satu atau lebih dari dimensi layanan tersebut 

tentunya akan memberikan kontribusi terhadap tingkat layanan 

secara keseluruhan, sehingga upaya untuk meningkatkan 
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kualitas layanan untuk masing-masing dimensi layanan harus 

tetap menjadi perhatian. 

Perhatian pada kepuasan pelanggan pada dewasa ini 

semakin besar. Semakin banyak pihak yang melibatkan 

perhatiannya pada hal ini karena dengan adanya pelanggan 

yang puas akan berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan. 

Semakin banyak pelanggan yang puas, akan memberikan 

dampak yang baik bagi kelangsungan perusahaan. Namun 

sebaliknya, semakin sedikit pelanggan yang dimiliki, 

perusahaan bisa berada pada posisi yang kritis, atau bisa 

tergusur di persaingan dunia usaha. Pihak yang paling banyak 

berhubungan langsung dengan kepuasan atau ketidakpuasan 

pelanggan adalah pemasar, konsumen, dan peneliti perilaku 

konsumen.  

Persaingan yang begitu ketat dengan semakin 

banyaknya bisnis dan usaha yang berkembang, dimana 

semakin banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, menyebabkan setiap 

perusahaan harus menempatkan orientasi kepuasan pelanggan 

sebagai tujuan utama. Hal ini tercermin karena semakin 

banyaknya perusahaan yang mengutamakan kepuasan 

pelanggan sebagai misi utamanya. Perusahaan-perusahaan 

tersebut bersaing untuk memberikan nilai dan kepuasan 

pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa berkualitas 

dengan harga bersaing, yang dianggap menjadi strategi jitu 

untuk memenangkan persaingan. 

Hasil analisis diketahui bahwa kepuasan pelanggan di 

Waroeng Steak and Shake Kota Wisata Batu ditentukan oleh 

empat faktor yaitu yang pertama adalah faktor kemudahan 

mendapatkan produk. Hal ini berkaitan dengan biaya yang 

dikeluarkan untuk mendapatkan produk dan jasa tersebut. 
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Pelanggan akan semakin puas dengan apabila relatif mudah, 

nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk atau 

pelayanan.  

Faktor kedua yang memepengaruhi adalah kebersihan 

fasilitas restoran. Kebersihan fasilitas restoran merupakan 

salah satu pengaruh tangible dalam pengukuran kepuasan 

palanggan di Waroeng Steak and Shake Kota Wisata Batu. 

Menurut Tjiptono (2006), tangible meliputi fasilitas fisik, 

perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Hal ini bisa 

berarti penampilan fasilitas fisik, seperti gedung dan ruangan 

front office, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapian 

dan kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi, 

dan penampilan karyawan. Prasarana yang berkaitan dengan 

layanan pelanggan juga harus diperhatikan oleh manajemen 

perusahaan. Gedung yang megah dengan fasilitas pendingin 

ruangan, alat telekomunikasi yang canggih yang berkualitas, 

dan lain-lain menjadi pertimbangan pelanggan dalam memilih 

suatu produk/jasa. Tangible merupakan unsur penting untuk 

mengukur pelayanan, hal ini karena pelayanan merupakan hal 

yang tidak berwujud sehingga tidak bisa di sentuh. Tangible 

adalah penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil dan 

perlengkapan komunikasi. Dimensi tangible ini umumnya di 

gunakan perusahaan untuk menaikan image di mata 

konsumen.  Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana 

fisik harus dapat diandalkan, keadaan lingkungan di sekitarnya 

adalah bukti nyata dari pelayanan yang di berikan oleh 

pemberi jasa. Penampilan fisik pelayanan, karyawan, dan 

komunikasi akan memberikan warna tersendiri dalam 

pelayanan pelanggan. Pengaruh tangible terhadap kepuasan 

pelanggan adalah semakin tinggi bukti fisik yang diterima 

maka semakin tinggi pula kualitas layanan yang diterima oleh 
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pelanggan. Namun, bila persepsi konsumen terhadap bukti 

fisik rendah, maka kepuasan konsumen pun rendah. 

Harga adalah jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu 

produk atau jasa, jumlah nilai yang dipertukarkan konsumen 

untuk manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa. 

Harga adalah satu faktor yang menentukan kepuasan 

pelanggan di  WaroengSteak and Shake Kota Wisata Batu. 

Harga merupakan salah satu variabel penting dalam 

mengambil keputusan untuk membeli suatu produk, karena 

berbagai alasan. Alasan ekonomis akan menunjukkan harga 

yang rendah atau harga terlalu berkompetisi merupakan salah 

satu pemicu penting untuk meningkatkan kinerja pemasaran, 

tetapi alasan psikologis dapat menunjukkan bahwa harga 

justru merupakan indikator kualitas dan karena itu dirancang 

sebagai salah satu instrumen penjualan sekaligus sebagai 

instrumen kompetisi yang menentukan. Dengan penetapan 

harga yang kompetitif dan sesuai dengan keinginan atau 

kehendak kensumen maka perilaku konsumen akan berubah 

(terpengaruh untuk melakukan pembelian). Sehingga berdasar 

pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa harga sangat 

berpengaruh atas perilaku konsumen dalam melakukan 

pembelian pada suatu produk. Jika harga yang ditetapkan oleh 

perusahaan tidak sesuai dengan kualitas, keunggulan dan 

manfaat produk maupun fasilitas yang disediakan oleh 

perusahaan tersebut maka hal tersebut dapat menimbulkan 

citra yang kurang baik pada benak konsumen sehingga 

menimbulkan rasa ketidakpuasan pelanggan 

Faktor keempat atau terakhir yang mempengaruhi 

kepuasaan konsumen di  WaroengSteak and Shake Kota 

Wisata Batu adalah bentuk produk. Berbicara mengenai 

produk maka aspek yang tentu saja perlu diperhatikan adalah 
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kualitas produk.Kualitas produk merupakan kemampuan dari 

suatu produk dalam menjalankan fungsinya.Kualitas produk 

mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kepuasan 

pelanggan karena kualitas produk dapat dinilai dari 

kemampuan produk tersebut untuk menciptakan kepuasan 

pelanggan.Kualitas dari suatu produk ditentukan oleh 

pelanggan melalui karakteristik yang ada pada suatu produk 

dan jasa, dimana puas dan tidaknya pelanggan dipengaruhi 

oleh nilai yang didapat dengan mengkonsumsi suatu produk. 

Semakin tinggi tingkat kualitas produk dalam memuaskan 

pelanggan, maka akan menyebabkan kepuasaan pelanggan 

yang tinggi pula. Kualitas produk mempunyai pengaruh yang 

bersifat langsung terhadap kepuasan pelanggan. Dengan 

meningkatkan kemampuan suatu produk maka akan tercipta 

keunggulan bersaing sehingga pelanggan menjadi semakin 

puas. 

Dewasa ini semakin diyakini bahwa kunci utama untuk 

memenangkan persaingan adalah memberikan kepuasan 

kepada konsumen melalui kualitas layanan. Apakah pembeli 

akan puas setelah pembelian tergantung pada kinerja tawaran 

sehubungan dengan harapan pembeli. Menurut Kotler (2000) 

kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya 

terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-

harapannya. Setelah mengkonsumsi suatu produk atau jasa, 

konsumen akan memiliki perasaan puas atau tidak puas 

terhadap produk atau jasa yang dikonsumsinya. Kepuasan 

akan mendorong konsumen untuk membeli dan 

mengkonsumsi ulang produk tersebut Sebaliknya perasaan 

tidak puas akan menyebabkan konsumen kecewa dan 
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menghentikan pembelian kembali dan konsumsi produk 

tersebut. 

 Kepuasan pelanggan adalah keadaan emosional, reaksi 

setelah pembelian dan pengkonsumsian mereka, dapat berupa 

kemarahan, ketidakpuasan, kejengkelan, netralitas, 

kegembiraan dan kesenangan. Pelanggan yang tidak puas akan 

menimbulkan masalah karena mereka dapat berpindah ke 

perusahaan lain dan menyebarkan berita negatif dari mulut ke 

mulut. Rangkuti (2006) menambahkan kepuasan pelanggan 

mencakup perbedaan antara tingkat kepentingan dan tingkat 

kinerja atau hasil yang dirasakan.Kepuasan pelanggan 

merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai 

keberhasilan dari suatu perusahaan.Apabila produk atau 

layanan yang diberikan oleh perusahaan dapat memenuhi 

semua kebutuhan dan persyaratan dari pelanggan maka timbul 

perasaan puas dalam diri pelanggan. Timbulnya rasa puas 

dalam diri pelanggan tersebut kemudian akan mempengaruhi 

sikap pelanggan. Selanjutnya, sikap yang dihasilkan ini akan 

mempengaruhi pengambilan keputusan pelanggan yang 

bersangkutan dalam pembelian ulang dan akan mempengaruhi 

calon pelanggan lain. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Karakteristik konsumen yang paling banyak datang atau 

paling dominan di Waroeng Steak and Shake adalah 

berjenis kelamin Perempuan sebanyak 60 %, berusia 21-

25 tahun (43 %) , dengan tingkat pendidikan terakhir 

sarjana (S1) (61%), berstatus mahasiswa (73%) dan 

memiliki pendapatan sebesar Rp. 900.000,- s/d  < 

Rp.1.800.000,- (39%). 

2. Hasil analisis menunjukkan  bahwa kepuasan pelanggan di 

Waroeng Steak and Shake Kota Wisata Batu dipengaruhi 

oleh 4 faktor yaitu kemudahan mendapat produk, 

kebersihan fasilitas restoran, harga dan  bentuk produk. 

 

5.2 Saran  

1. Untuk meningkatkan kepuasan konsumen Waroeng Steak 

and Shake sebaiknya perlu penambahan variasi menu 

setiap tahun sehingga konsumen tidak merasa bosan dan 

konsumen dapat selalu berkunjung menikmati produk 

yang disajikan oleh Waroeng Steak and Stake Kota Wisata 

Batu. 

2. Perlu dilakukan peningkatan pada indikator kecepatan 

pelayanan dengan penambahan jumlah karyawan sehingga 

konsumen tidak perlu menunggu terlalu lama dan 

sebaiknya pelayan lebih ramah ketika melayani konsumen 

yang datang.   
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LAMPIRAN 1. 

KUISIONER PENELITIAN ANALISIS KEPUASAN 

KONSUMENDI WAROENG STEAK AND SHAKE 

KOTA WISATA BATU 

 
KARAKTERISTIK KONSUMEN  

1. Nama  :                                                    

2. Umur  :          Tahun 

3. Jenis kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan  

4. Pendidikan terakhir : a. SD        c. SMU         e. Sarjana  

   b. SLTP    d. Diploma     

7. Pekerjaan : a. pelajar/Mahasiswa      c.Ibu rumah Tangga 

                                              b. BUMN/Pegawai negri  d.lainnya, sebutkan… 

     

8. Berapa pendapatan Anda per bulan? 

 

a.  < Rp 0 (Belum bekerja)      d. Rp 2.700.001 Rp 3.600.000 

b. Rp 900.000-Rp 1.800.000   e. >Rp 3.600.000 

c. Rp 1.800.001-Rp2.700.000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responden Yang terhormat,  

Saya, Fandi, Mahasiswa Program Studi Sosial Ekonomi, Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya Malang, bermaksud melakukan penelitian mengenai 

“Analisis Kepuasan Konsumen Di Waroeng Steak and Shake Kota Wisata 

Batu”, untuk penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan studi. 

Demi tercapainya hasil yang diinginkan, mohon kesediaan saudara/i untuk 

berpartisipasi dengan mengisi kuisioner ini secara lengkap dan benar. Semua 

informasi yang diberikan akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk 

kepentingan akademis. Perlu diketahui bahwa jawaban dari kuisioner ini 

tidak berhubungan dengan benar atau salah.Atas kerjasamanya, saya 

ucapkan terima kasih. 
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A. TINGKAT KEPUASAN 

Petunjuk Pengisian : Berilah tanda centang (√)pada jawaban yang anda 

anggap paling sesuai pada kolom yang disediakan.  

1 = Sangat Tidak sesuai dengan yang diharapkan 

2 = Tidak sesuai dengan yang diharapkan 

3 = Ragu-Ragu 

4 = Sesuai Dengan Yang Diharapkan 

5 = Sangat Sesuai Dengan Yang Diharapkan  

 

NO INDIKATOR VARIABEL 5 4 3 2 1 

A. KUALITAS PRODUK      

1 Apakah rasa produk yang ditawarkan Waroeng 

Steak and Shake sudah sesuai dengan yang Anda 

harapkan? 

     

2 Apakah keragaman produk yang ditawarkan 

Waroeng Steak and Shake sudah sesuai dengan 

yang Anda harapkan? 

     

B. HARGA PRODUK      

1 Apakah harga produk yang ditawarkan Waroeng 

Steak and Shake sudah sesuai dengan yang Anda 

harapkan? 

     

2 Apakah perubahan naik turunnya harga produk 

Waroeng Steak and Shake sudah sesuai dengan 

yang Anda harapkan? 

     

3 Apakah kesesuaian harga terhadap kualitas 

produk Waroeng Steak and Shake sudah sesuai 

dengan yang Anda harapkan? 

     

C. EMOTIONAL FACTOR (FAKTOR EMOSI)      

1 Apakah bentuk produk (penyajian makanan dan 

minuman pada wadahnya) yang ditawarkan 

restoran sudah sesuai dengan yang Anda 

harapkan? 

     

2 Apakah warna produk setelah dihidangkan 

Waroeng Steak and Shake sudah sesuai dengan 

yang Anda harapkan? 

     

D KEMUDAHAN      

1 Apakah kemudahan mendapatkan produk sudah 

sesuai dengan yang Anda  harapkan? 
     

2 Apakah kemudahan mendapatkan tempat duduk 

sudah sesuai dengan yang Anda  harapkan? 
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E SERVICE QUALITY (KUALITAS 

PELAYANAN) 

     

1 Apakah penampilan Karyawan (Bersih dan Rapi) 

Waroeng Steak and Shake sesuai dengan yang 

Anda harapkan? 

     

2 Apakah kebersihan fasilitas restoran (Ruangan, 

Meja hidangan, Peralatan makan, Wastafel dan 

Toilet) sudah sesuai dengan yang Anda 

harapkan? 

     

3 Apakah kecepatan dalam penyajian yang 

dikerjakan oleh Karyawan Waroeng Steak and 

Shake sudah sesuai dengan yang anda harapkan? 

     

4 Apakah ketepatan dalam melayani pesanan 

sudah sesuai dengan yang anda harapkan? 
     

5 Apakah fasilitas penerimaan saran konsumen 

yang diberikan oleh Waroeng Steak and Shake  

sudah sesuai dengan yang anda harapkan? 

     

6 Apakah kesigapan Karyawan Waroeng Steak 

and Shake sudah sesuai dengan yang anda 

harapkan? 

     

7 Apakah keramahan dan kesopanan  karyawan 

Waroeng Steak and Shake sudah sesuai dengan 

yang anda harapkan? 

     

 

 

 

F UKURAN KEPUASAN 5 4 3 2 1 

1 Setelah mengkonsumsi produk Waroeng Steak and 

Shake apakah anda sudah merasa puas dan sesuai 

dengan harapan anda? 

     

2 Apakah  pelayanan dan produk dari Waroeng Steak and 

Shake sesuai dengan harapan  dan  Anda tidak 

mempunyai keluhan terhadap Waroeng Steak and 

shake? 

     

3 apakah produk Waroeng Steak and Shake sesuai dengan 

harapan anda dan  ingin kembali lagi untuk 

mengkonsumsi produk Waroeng Steak and Shake? 

     

4 apakah kelezatan Waroeng Steak and Shake sesuai 

dengan harapan anda dan  akan memberikan informasi 

kepada orang lain? 

     

TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN ANDA DALAM MENGISI 

KUISIONER INI 

Semua pernyataan ini berkaitan dengan persepsi anda tentang 

Waroeng Steak and Shake 
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LAMPIRAN 2 . 

Analisis Faktor 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .826 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 519.019 

Df 120 

Sig. .000 
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Total Variance Explained 

Comp

onent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5.384 33.651 33.651 5.384 33.651 33.651 4.501 28.130 28.130 

2 3.033 18.954 52.606 3.033 18.954 52.606 2.482 15.512 43.643 

3 1.140 7.122 59.728 1.140 7.122 59.728 1.973 12.332 55.975 

4 1.007 6.291 66.019 1.007 6.291 66.019 1.607 10.044 66.019 

5 .930 5.812 71.831 
      

6 .833 5.207 77.038 
      

7 .657 4.108 81.146 
      

8 .581 3.631 84.776 
      

9 .507 3.171 87.948 
      

10 .457 2.858 90.806 
      

11 .358 2.240 93.046 
      

12 .314 1.965 95.011 
      

1
44
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13 .287 1.795 96.806 
      

14 .245 1.532 98.338 
      

15 .167 1.046 99.383 
      

16 .099 .617 100.000 
      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
      

 

1
4

5
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Component Matrixa 

 
Component 

 
1 2 3 4 

X11 .480 .330 .183 .230 

X12 .529 .405 -.361 .083 

X21 .548 .498 -.135 -.333 

X22 .713 -.037 -.105 .187 

X23 .603 -.357 -.227 .379 

X31 .595 -.032 .425 -.243 

X32 .553 -.347 .236 -.455 

X33 .615 .412 .200 .086 

X34 .703 -.242 -.211 -.267 

X35 .641 .068 .167 -.186 

X36 .672 -.346 .092 .151 

X37 .569 -.036 -.022 .368 

X41 .458 .028 .608 .270 

X42 .647 .023 -.196 -.006 

X51 .644 -.043 -.257 -.212 

X52 .530 -.125 -.211 .042 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 
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Rotated Component Matrixa 

 
Component 

 
1 2 3 4 

X11 .182 .000 .331 .532 

X12 .327 -.071 .676 .108 

X21 .002 .274 .764 .136 

X22 .592 .193 .304 .273 

X23 .322 .084 .433 .116 

X31 .093 .611 .138 .240 

X32 .187 .803 .022 .090 

X33 .151 .144 .384 .564 

X34 .205 .559 .311 -.069 

X35 .209 .473 .328 .323 

X36 .613 .378 -.015 .288 

X37 .557 .019 .156 .355 

X41 .155 .210 -.090 .759 

X42 .468 .248 .305 .116 

X51 .815 .301 .021 -.040 

X52 .493 .209 .236 .031 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 
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Anti-image Matrices 

  
X11 X12 X21 X22 X23 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X41 X42 X51 X52 

Anti-

image 

Covaria

nce 

X11 .749 -.111 .029 -.016 -.001 -.109 .012 -.158 .042 .025 -.086 .048 .020 -.101 .020 -.013 

X12 -.111 .674 -.137 -.027 -.024 .053 .029 -.013 -.090 .046 .062 -.127 -.037 -.079 -.070 .056 

X21 .029 -.137 .606 -.051 .149 -.056 .059 -.094 -.020 -.148 -.038 -.058 .073 -.049 -.125 .077 

X22 -.016 -.027 -.051 .495 -.181 -.005 .019 -.118 -.079 .027 -.017 .045 -.087 -.038 -.031 -.044 

X23 -.001 -.024 .149 -.181 .563 .017 -.008 -.017 -.028 -.041 -.064 -.128 .057 -.054 -.084 .040 

X31 -.109 .053 -.056 -.005 .017 .586 -.178 -.025 -.097 -.013 .093 -.081 -.168 .026 .034 -.124 

X32 .012 .029 .059 .019 -.008 -.178 .597 .022 -.119 -.096 -.043 -.006 -.003 -.087 -.087 .155 

X33 -.158 -.013 -.094 -.118 -.017 -.025 .022 .576 -.069 -.127 .101 -.068 -.110 .040 .021 .014 

X34 .042 -.090 -.020 -.079 -.028 -.097 -.119 -.069 .411 .025 -.186 .099 .181 -.071 -.025 -.033 

X35 .025 .046 -.148 .027 -.041 -.013 -.096 -.127 .025 .597 -.077 -.027 -.033 -.022 -.042 -.061 

X36 -.086 .062 -.038 -.017 -.064 .093 -.043 .101 -.186 -.077 .437 -.167 -.198 .071 .008 -.034 

 

1
4

8
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X37 .048 -.127 -.058 .045 -.128 -.081 -.006 -.068 .099 -.027 -.167 .603 .037 -.081 .088 -.096 

X41 .020 -.037 .073 -.087 .057 -.168 -.003 -.110 .181 -.033 -.198 .037 .630 -.068 -.066 .047 

X42 -.101 -.079 -.049 -.038 -.054 .026 -.087 .040 -.071 -.022 .071 -.081 -.068 .619 -.035 -.093 

X51 .020 -.070 -.125 -.031 -.084 .034 -.087 .021 -.025 -.042 .008 .088 -.066 -.035 .550 -.223 

                 

X52 -.013 .056 .077 -.044 .040 -.124 .155 .014 -.033 -.061 -.034 -.096 .047 -.093 -.223 .616 

Anti-

image 

Correla

tion 

X11 .852a -.157 .043 -.026 -.002 -.165 .018 -.240 .077 .037 -.150 .072 .030 -.148 .032 -.019 

X12 -.157 .854a -.214 -.046 -.040 .084 .045 -.022 -.171 .072 .114 -.199 -.056 -.123 -.114 .086 

X21 .043 -.214 .804a -.093 .255 -.094 .098 -.159 -.040 -.245 -.073 -.096 .118 -.079 -.217 .126 

X22 -.026 -.046 -.093 .896a -.342 -.009 .035 -.220 -.175 .051 -.037 .082 -.156 -.070 -.059 -.079 

X23 -.002 -.040 .255 -.342 .841a .030 -.014 -.030 -.057 -.071 -.129 -.220 .096 -.092 -.151 .068 

X31 -.165 .084 -.094 -.009 .030 .815a -.301 -.043 -.198 -.022 .183 -.136 -.276 .044 .061 -.206 

 

1
4

9
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X32 .018 .045 .098 .035 -.014 -.301 .817a .038 -.239 -.160 -.085 -.010 -.005 -.143 -.152 .255 

X33 -.240 -.022 -.159 -.220 -.030 -.043 .038 .848a -.142 -.217 .202 -.115 -.182 .067 .037 .023 

X34 .077 -.171 -.040 -.175 -.057 -.198 -.239 -.142 .794a .050 -.439 .198 .355 -.140 -.052 -.067 

X35 .037 .072 -.245 .051 -.071 -.022 -.160 -.217 .050 .901a -.150 -.045 -.054 -.037 -.074 -.101 

X36 -.150 .114 -.073 -.037 -.129 .183 -.085 .202 -.439 -.150 .762a -.326 -.377 .136 .016 -.066 

X37 .072 -.199 -.096 .082 -.220 -.136 -.010 -.115 .198 -.045 -.326 .797a .060 -.133 .153 -.157 

X41 .030 -.056 .118 -.156 .096 -.276 -.005 -.182 .355 -.054 -.377 .060 .669a -.109 -.112 .076 

X42 -.148 -.123 -.079 -.070 -.092 .044 -.143 .067 -.140 -.037 .136 -.133 -.109 .909a -.060 -.150 

X51 .032 -.114 -.217 -.059 -.151 .061 -.152 .037 -.052 -.074 .016 .153 -.112 -.060 .854a -.384 

X52 -.019 .086 .126 -.079 .068 -.206 .255 .023 -.067 -.101 -.066 -.157 .076 -.150 -.384 .774a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
              

1
5

0
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Component Transformation Matrix 

Compon

ent 1 2 3 4 

1 .620 .486 .469 .398 

2 -.464 -.380 .732 .324 

3 -.407 .317 -.423 .745 

4 .485 -.720 -.255 .426 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
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LAMPIRAN 3 

Analisis Regresi Berganda 

 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 X1, X2, X3, X4a . Enter 

a. All requested variables entered. 
 

b. Dependent Variable: Y 
 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .741a .548 .529 1.20247 

a. Predictors: (Constant), X51, X41, X32, X21 

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 166.876 4 41.719 28.852 .000a 

Residual 137.364 95 1.446 
  

Total 304.240 99 
   

a. Predictors: (Constant), X51, X41, X32, X21 
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ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 166.876 4 41.719 28.852 .000a 

Residual 137.364 95 1.446 
  

Total 304.240 99 
   

b. Dependent Variable: Y 
    

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.625 .879 
 

8.673 .000 

X21 .500 .163 .266 3.062 .003 

X32 .418 .145 .236 2.879 .005 

X41 .635 .155 .307 4.090 .000 

X51 .634 .208 .230 3.046 .003 

a. Dependent Variable: Y 
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LAMPIRAN 4. 

Uji validitas dan realibilitas 

 

Correlations 

  
X11 X12 X1TOT 

X11 Pearson Correlation 1 .293** .824** 

Sig. (2-tailed) 
 

.003 .000 

N 100 100 100 

X12 Pearson Correlation .293** 1 .784** 

Sig. (2-tailed) .003 
 

.000 

N 100 100 100 

X1TOT Pearson Correlation .824** .784** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
 

N 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.652 2 
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Correlations 

  
X21 X22 X23 X2TOT 

X21 Pearson Correlation 1 .324** .107 .646** 

Sig. (2-tailed) 
 

.001 .290 .000 

N 100 100 100 100 

X22 Pearson Correlation .324** 1 .538** .836** 

Sig. (2-tailed) .001 
 

.000 .000 

N 100 100 100 100 

X23 Pearson Correlation .107 .538** 1 .739** 

Sig. (2-tailed) .290 .000 
 

.000 

N 100 100 100 100 

X2TOT Pearson Correlation .646** .836** .739** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
 

N 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.787 3 
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Correlations 

  

X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X3TOT 

X31 Pearson Correlation 
1 .449** .354** .397** .338** .282** .298** .598** 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 .000 .000 .001 .004 .003 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

X32 Pearson Correlation 
.449* 1 .228* .489* .360** .378** .219* .607** 

 *   *     

Sig. (2-tailed) .000 
 

.023 .000 .000 .000 .028 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

1
5

6
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X33 Pearson Correlation 
.354** .228* 1 .351** .429** .246* .301** .615** 

Sig. (2-tailed) .000 .023 
 

.000 .000 .014 .002 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

X34 Pearson Correlation 
.397** .489** .351** 1 .349** .552** .256* .719** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
 

.000 .000 .010 .000 

    
 

    

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

X35 Pearson Correlation 
.338** .360** .429** .349** 1 .424** .343** .648** 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

1
5

7
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X36 Pearson Correlation 
.282** .378** .246* .552** .424** 1 .465** .711** 

Sig. (2-tailed) 

.004 .000 .014 .000 .000 

 

.000 .000 

      
 

  

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

X37 Pearson Correlation 
.298** .219* .301** .256* .343** .465** 1 .590** 

Sig. (2-tailed) .003 .028 .002 .010 .000 .000 
 

.000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

X3TOT Pearson Correlation 
.598** .607** .615** .719** .648** .711** .590** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

1
5

8
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
     

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1
5

9
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.794 7 

 

Correlations 

  
X41 X42 X4TOT 

X41 Pearson Correlation 1 .235* .774** 

Sig. (2-tailed) 
 

.018 .000 

N 100 100 100 

X42 Pearson Correlation .235* 1 .798** 

Sig. (2-tailed) .018 
 

.000 

N 100 100 100 

X4TOT Pearson Correlation .774** .798** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
 

N 100 100 100 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.821 3 
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Correlations 

  
X51 X52 X5TOT 

X51 Pearson Correlation 1 .491** .847** 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 .000 

N 100 100 100 

X52 Pearson Correlation .491** 1 .879** 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.000 

N 100 100 100 

X5TOT Pearson Correlation .847** .879** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
 

N 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.873 3 
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Correlations 

  
Y1 Y2 Y3 Y4 YTOT 

Y1 Pearson Correlation 1 .464** .222* .129 .623** 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 .026 .199 .000 

N 100 100 100 100 100 

Y2 Pearson Correlation .464** 1 .207* .426** .786** 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.039 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

Y3 Pearson Correlation .222* .207* 1 .319** .619** 

Sig. (2-tailed) .026 .039 
 

.001 .000 

N 100 100 100 100 100 

Y4 Pearson Correlation .129 .426** .319** 1 .711** 

Sig. (2-tailed) .199 .000 .001 
 

.000 

N 100 100 100 100 100 

YTOT Pearson Correlation .623** .786** .619** .711** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
 

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.629 4 
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LAMPIRAN 5 
     

Karakteristik Responden 
    

       

NO     

KARAKTERISTIK 

KONSUMEN   

  

  

  Usia (Tahun) Jenis Kelamin Daerah asal Pendidikan  Pekerjaan Pendapatan 

1 18 L MALANG SMU PELAJAR < 900.000 

2 23 L MANADO DIPLOMA SWASTA 900.000 - 1.800.000 

3 34 L BATU S2 MAHASISWA 900.000 - 1.800.001 

4 16 P MALANG SMU PELAJAR BELUM BEKERJA 

5 28 P MEDAN S1 PEGAWAI 900.000 - 1.800.000 

6 18 L MALANG SMU PELAJAR BELUM BEKERJA 

7 18 P BATU SMU PELAJAR BELUM BEKERJA 

8 25 L MALANG S1 PEGAWAI 2.700.000 - 3.600.000 

1
6

4
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9 23 P MALANG S1 

IBU RUMAH 

TANGGA >3.600.000 

10 20 L MALANG S1 MAHASISWA >3.600.000 

11 25 L MALANG SMU SWASTA 900.000 - 1.800.000 

12 21 P BATU S1 MAHASISWA 900.000 - 1.800.000 

13 20 L MALANG SMU SWASTA 900.000 - 1.800.000 

14 19 L MALANG SMU SWASTA 900.000 - 1.800.000 

15 23 P BATU SMU SWASTA 2.700.000 - 3.600.000 

16 26 L BATU S1 SWASTA 2.700.000 - 3.600.000 

17 31 L MALANG S1 PEGAWAI >3.600.000 

18 28 P BATU S1 

IBU RUMAH 

TANGGA < 900.000 

19 30 L MADIUN SMU SWASTA >3.600.000 

20 26 P BATU SMU PEGAWAI 1.800.000-2.700.000 

21 22 P MALANG S1 MAHASISWA 900.000 - 1.800.000 

22 23 P MALANG S1 MAHASISWA 900.000 - 1.800.000 

1
6

5
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23 19 P MALANG SMU PELAJAR BELUM BEKERJA 

24 18 L MALANG SMU PELAJAR BELUM BEKERJA 

25 18 P MALANG SMU PELAJAR BELUM BEKERJA 

26 21 L NIAS S1 MAHASISWA 900.000 - 1.800.000 

27 19 P SIDOARJO S1 MAHASISWA 900.000 - 1.800.000 

28 36 P BATU S1 PEGAWAI 900.000 - 1.800.000 

29 38 L BATU S1 SWASTA 900.000 - 1.800.000 

30 22 P BATU S1 MAHASISWA 900.000 - 1.800.000 

31 19 P BATU SMU MAHASISWA 900.000 - 1.800.000 

32 34 P MALANG S1 PEGAWAI < 900.000 

33 18 P MALANG SMU PELAJAR BELUM BEKERJA 

34 19 L MALANG SMU MAHASISWA 900.000 - 1.800.000 

35 18 P BATU S1 MAHASISWA 1.800.000-2.700.000 

36 21 P MALANG SMU KARYAWAN 1.800.000-2.700.000 

 

1
6
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37 30 L MALANG DIPLOMA KARYAWAN 900.000 - 1.800.000 

38 28 L MALANG S1 KARYAWAN >3.600.000 

39 28 P MALANG S1 SWASTA 2.700.000 - 3.600.000 

40 16 L BATU SMU PELAJAR 900.000 - 1.800.000 

41 19 L BATU S1 MAHASISWA 900.000 - 1.800.000 

42 

19 P MALANG S1 MAHASISWA 900.000 - 1.800.000 

43 20 L MALANG SMU PEGAWAI < 900.000 

44 24 P BATU DIPLOMA PEGAWAI 1.800.000-2.700.000 

45 27 L BANDUNG S1 SWASTA 2.700.000 - 3.600.000 

46 19 P MALANG S1 MAHASISWA BELUM BEKERJA 

47 19 P MALANG S1 MAHASISWA 900.000 - 1.800.000 

48 23 P MALANG S1 MAHASISWA BELUM BEKERJA 

49 22 P MALANG S1 MAHASISWA 900.000 - 1.800.000 

50 24 P BATU S1 SWASTA 900.000 - 1.800.000 

 

1
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51 48 L MALANG S2 PEGAWAI >3.600.000 

52 18 L MALANG SMU PELAJAR BELUM BEKERJA 

53 24 P KLATEN S1 SWASTA 900.000 - 1.800.000 

54 17 L MALANG SMU PELAJAR BELUM BEKERJA 

55 18 P BATU SMU PELAJAR BELUM BEKERJA 

56 20 P MALANG S1 MAHASISWA BELUM BEKERJA 

57 21 P MALANG S1 MAHASISWA BELUM BEKERJA 

58 16 P BATU SMU PELAJAR BELUM BEKERJA 

59 25 P BATU S1 KARYAWAN < 900.000 

60 42 L SURABAYA S1 PEGAWAI >3.600.000 

61 20 L BATU SMU PEGAWAI 900.000 - 1.800.000 

62 23 P BATU DIPLOMA KARYAWAN 900.000 - 1.800.000 

63 29 L BATU S1 GURU/DOSEN 2.700.000 - 3.600.000 

64 24 L KALIMANTAN DIPLOMA PEGAWAI >3.600.000 

 

1
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65 41 L SEMARANG SMU PEGAWAI 1.800.000-2.700.000 

66 23 L BATU S1 SWASTA 900.000 - 1.800.000 

67 32 L TULUNGAGUNG S1 ROHANIAWAN 2.700.000 - 3.600.000 

68 36 L SURABAYA S1 SWASTA 900.000 - 1.800.000 

69 18 P BATU S1 MAHASISWA BELUM BEKERJA 

70 23 P BATU S1 KARYAWAN 900.000 - 1.800.000 

71 

24 P BATU S1 KARYAWAN 900.000 - 1.800.000 

72 26 P BATU S1 KARYAWAN 900.000 - 1.800.000 

73 27 P BATU S1 SWASTA 2.700.000 - 3.600.000 

74 24 L MALANG S1 KARYAWAN 900.000 - 1.800.000 

75 20 P MALANG DIPLOMA KARYAWAN 900.000 - 1.800.000 

76 21 P MALANG S1 MAHASISWA BELUM BEKERJA 

77 22 P MALANG S1 MAHASISWA BELUM BEKERJA 

78 21 P BATU DIPLOMA MAHASISWA BELUM BEKERJA 
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79 24 P SURABAYA DIPLOMA KARYAWAN 900.000 - 1.800.000 

80 23 P SURABAYA DIPLOMA KARYAWAN 900.000 - 1.800.000 

81 26 L SURABAYA S1 SWASTA 2.700.000 - 3.600.000 

82 30 P SURABAYA S1 SWASTA >3.600.000 

83 18 L SURABAYA SMU PELAJAR 900.000 - 1.800.000 

84 19 P SIDOARJO S1 MAHASISWA BELUM BEKERJA 

85 20 P MALANG S1 MAHASISWA BELUM BEKERJA 

86 21 P MALANG S1 MAHASISWA BELUM BEKERJA 

87 24 P BATU S1 KARYAWAN 900.000 - 1.800.000 

88 25 P BATU S1 SWASTA 900.000 - 1.800.000 

89 23 P BATU S1 KARYAWAN >3.600.000 

90 25 L MALANG S1 KARYAWAN 900.000 - 1.800.000 

91 25 P MALANG S1 KARYAWAN >3.600.000 

92 24 P MALANG SMU KARYAWAN 900.000 - 1.800.000 
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93 22 P MALANG S1 MAHASISWA BELUM BEKERJA 

94 20 P BATU SMU KARYAWAN 900.000 - 1.800.000 

95 22 P SURABAYA S1 MAHASISWA BELUM BEKERJA 

96 24 L SURABAYA S1 KARYAWAN 900.000 - 1.800.000 

97 24 P MALANG S1 MAHASISWA BELUM BEKERJA 

98 24 L SURABAYA S1 MAHASISWA BELUM BEKERJA 

99 

25 L MALANG S1 KARYAWAN 900.000 - 1.800.000 

100 23 P SURABAYA S1 KARYAWAN >3.600.000 
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LAMPIRAN 6 

Gambaran Responden 

 

Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase 

1 Laki-laki 40 40 

2 Perempuan 60 60 

Total 100 100 

 

 

Gambaran responden berdasarkan tingkat pendidikan 

No Pendidikan Terakhir Jumlah Responden Persentase 

1 SMA 28 28 

2 D3 9 9 

3 S1 61 61 

4 S2 2 2 

Total 100 100 

 

Data responden berdasarkan umur 

Umur Jumlah Responden Persentase 

16-20 tahun 33 33 

21-25 tahun 43 43 

26-30 tahun 14 14 

31-35 tahun 4 4 

Lebih dari 36 tahun 6 6 

Jumlah 100 100 

 

 

Data Responden Berdasarkan pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah Responden Persentase 

1 Pelajar/Mahasiswa 73 73 

2 Swasta 19 19 

3 Pegawai Pemerintah 8 8 

 Total 100 100 
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Gambaran Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan 

No 
Pendapatan Jumlah 

Responden 
Persentase 

1 Rp. 0,- (belum bekerja) 30 30 

2 <Rp. 900.000,- 5 5 

3 Rp. 900.000,- s/d  < 

Rp.1.800.000,- 

39 39 

4 Rp. 1.800.000,- s/d < Rp. 

2.700.000,- 

5 5 

5 Rp. 2.700.001,- s/d <Rp. 

3.600.000,- 

9 9 

6 ≥ Rp. 3.600.000,- 12 12 

Total 100 100 
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