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ABSTRACT 

The experiment was conducted at “Ayam Goreng Roker”. The research objective was to 

determine consumer loyalty at “Ayam Goreng Roker” and the influence of seven marketing mix 

(product, price, place, promotion, people, or human resources, physical support and process) on 

customer loyalty. 100 consumers were selected by accidental and purposive methods. Data were 

collected by accidental and purposive sampling methods. Primary data were obtained by survey 

method using structured questionnaire, whereas secondary data were provided by “Ayam Goreng 

Roker” and relative institution. Descriptive, factor and multiple regression analysis were employed to 

analyse the data. the results found that consumer loyalty was represented by the consistency in 

consuming the “Ayam Goreng Roker”, regardless the present of competitors. The continuing purchase 

fried chicken and recommending to others were the second consideration toward consumer loyalty. 

Consumer loyalty will increase as the presents of menu book, and price certainty and precisely. The 

variation of fried chicken menu, easy in restaurant access, the competency of waitress, and a good 

team working and consumer income were the second factors influencing positively and toward “Ayam 

Goreng Roker”. 

Keywords: Team Working, easy access, precise, certainty 

ABSTRAK 

Penelitian dilakukan di "Ayam Goreng Roker". Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

loyalitas konsumen di "Ayam Goreng Roker" dan pengaruh tujuh bauran pemasaran (produk, harga, 

tempat, promosi, orang, atau sumber daya manusia, dukungan fisik dan proses) terhadap loyalitas 

pelanggan. 100 konsumen dipilih dengan metode purposive dan secara acak. Data dikumpulkan dengan 

metode acak dan sampel yang sudah dikriteriakan. Data primer diperoleh dengan metode survei 

menggunakan kuesioner terstruktur, sedangkan data sekunder yang disediakan oleh "Ayam Goreng 

Roker" dan institusi relatif. Deskriptif, faktor dan analisis regresi berganda digunakan untuk 

menganalisis data. Hasil ditemukan bahwa loyalitas konsumen diwakili oleh konsistensi dalam 

mengkonsumsi "Ayam Goreng Roker". Melanjutkan pembelian ayam goreng dan merekomendasikan 

kepada orang lain adalah pertimbangan kedua terhadap loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen akan 

meningkat sebagai kehadiran buku menu, dan kepastian harga serta kesesuaian harga. Variasi menu 
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ayam goreng, mudah di akses restoran, kompetensi pelayan, dan tim kerja yang baik dan pendapatan 

konsumen adalah faktor kedua yang mempengaruhi secara positif terhadap "Ayam Goreng Roker". 

Kata kunci: Tim Kerja, akses mudah, tepat, kepastian 

 

PENDAHULUAN
 

Populasi ayam broiler di Indonesia 

terus mengalami peningkatan, akan tetapi tidak 

diiringi dengan peningkatan jumlah konsumsi 

daging ayam oleh masyarakat, sebab peternak 

lebih memilih untuk menjual seluruh daging 

ayam ke pasar daripada sebagian harus 

mengkonsumsi sebagian dari hasil produksinya. 

Data dari badan pusat statistik pada data sosial 

ekonomi peningkatan produk domesti bruto 

yang memberikan kontribusi terbanyak kedua 

adalah bidang pangan dari sektor pertanian, 

bahwa Sektor Pertanian, Peternakan, 

Kehutanan, dan Perikanan sebesar 15,04 % 

sedangkan untuk sumbangsih pertama adalah 

industri pengolahan makanan. Pada triwulan I-

2013, pertumbuhan positif terjadi pada Sektor  

Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan 

Perikanan, Sektor Pertambangan dan 

Penggalian, Sektor Pengangkutan dan 

Komunikasi, dan Sektor Keuangan, Real Estat 

dan Jasa Perusahaan. Pertumbuhan tertinggi 

dihasilkan oleh Sektor Pertanian, Peternakan, 

Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,06 

persen, karena mulainya musim panen tanaman 

padi pada triwulan I-2013 (BPS, 2013) 

Upaya yang dilakukan masyarakat 

seiring dengan pertambahan tahun yaitu dengan 

cara meningkatkan konsumsi daging ayam 

melalui olahan makanan yang dapat 

meimbulkan keinginan konsumen untuk 

membeli ayam goreng. Upaya tersebut salah 

satunya adalah dilakukan oeh rumah makan 

ayam goreng Roker yang berada di kota 

Malang. Peningkatan jasa di bidang kuliner 

merupakan prospek yang bagus untuk 

penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan 

peningkatan konsumsi protein hewani melalui 

daging ayam. Banyaknya masyarakat yang 

berkecimpung di dunia kuliner, maka salah satu 

upaya untuk mempertahankan jumlah 

pelanggan adalah melalui bauran pemasaran 

dan bentuk usaha agar mampu bersaing dan 

menciptakan pelanggan-pelanggan yang loyal 

adalah dengan menerapkan strategi bauran 

pemasaran yang meliputi produk, harga, 

tempat, promosi, orang atau SDM, pendukung 

fisik dan proses atau yang disebut dengan (7P). 

Bauran pemasaran merupakan salah satu 

pemasaran yang memiliki beberapa unsur di 

dalamnya yang dapat meningkatkan keinginan 

para pelanggan untuk membeli di rumah makan 

ayam goreng Roker. 

 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana loyalitas konsumen di 

rumah makan ayam goreng Roker ? 

2. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran 

(produk, harga, tempat, promosi, orang 

atau SDM, pendukung fisik dan proses) 

terhadap loyalitas konsumen di rumah 

makan ayam goreng Roker? 

 

Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui loyalitas konsumen di 

rumah makan ayam goreng Roker. 

2. Mengetahui pengaruh bauran pemasaran 

(produk, harga, tempat, promosi, orang 

atau SDM, pendukung fisik dan proses) 

terhadap loyalitas konsumen di rumah 

makan ayam goreng Roker. 

Kegunaan Penelitan 

1. Hasil Penelitian diharapkan dapat 

digunakan sebagai referensi tambahan 
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untuk penelitian selanjutnya mengenai 

bauran pemasaran dan loyalitas 

konsumen. 

2. Hasil penelitian diharapkan bisa 

dijadikan bahan pertimbangan rumah 

makan ayam goreng Roker untuk 

meningkatkan penjualan produknya. 

 

Hipotesis 

1. Rasa produk berpengaruh positif terhadap 

loyalitas konsumen 

2. Harga terjangkau berpengaruh positif 

terhadap loyalitas konsumen 

3. Kemudahan akses memiliki pengaruh 

positif terhadap loyalitas    

konsumen 

4. Iklan berpengaruh positif terhadap 

loyalitas konsumen 

5. Pelayanan cepat dan tepat berpengaruh 

positif terhadap loyalitas konsumen 

6. Tersedianya wastafel berpengaruh positif 

terhadap loyalitas konsumen 

7. Kerjasama yang baik berpengaruh positif 

terhadap loyalitas konsumen 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pemasaran  

Pemasaran adalah suatu proses sosial 

dan manajerial dimana individu dan kelompok 

mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka 

dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar 

sesuatu yang bernilai satu sama lain (Kottler, 

2004). Sedangkan menurut Stanton (2001) 

pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari 

kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang 

dan jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen 

 

 

Bauran Pemasaran 

Zeithaml and Bitner (2001) Bauran 

pemasaran jasa adalah elemen-elemen 

organisasi perusahaan yang dapat dikontrol 

oleh perusahaan dalam melakukan komunikasi 

dengan konsumen dan akan dipakai untuk 

memuaskan konsumen. Berdasarkan definisi 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bauran 

pemasaran merupaka unsur-unsur pemasaran 

yang saling terikat, dibaurkan, diorganisir dan 

digunakan dengan tepat, sehingga perusahaan 

dapat mencapai tujuan pemasaran dengan 

efektif sekaligus memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. 

Produk terdiri dari dua penilaian antara 

lain penilaian produk intrinsik dari segi rasa 

serta kualitas produk dari indra pengecap dan 

ekstrinsik penilaian dari performa produk 

(Tjiptono, 2000). 

Prinsip penetapan harga menurut Kotler 

(2000) yaitu perusahaan harus 

mempertimbangkan sejumlah faktor dalam 

menetapkan harga, mencakup pemilihan tujuan 

penetapan harga, menentukan tingkat 

perminaan prakiraan biaya, menganalisis harga 

yang ditetapkan dan produk yang ditawarkan 

pesaing, pemilihan metode penetapan harga, 

serta menentukan harga akhir. 

Kotler (2000) produk industri jasa 

tempat diartikan sebagai tempat pelayanan jasa. 

Lokasi pelayanan jasa yang digunakan dalam 

memasok jasa kepada pelanggan yang dituju  

merupakan keputusan kunci. Keputusan 

mengenai lokasi pelayanan yang akan 

digunakan melibatkan pertimbangan bagaimana 

penyerahan jasa kepada pelanggan dan dimana 

itu akan berlangsung. Tempat juga penting 

sebagai lingkungan dimana dan bagaiman jasa 

akan diserahkan, sebagai bagian dari nilai dan 

manfaat dari jasa. 

Zeithaml and Bitner (2000) People 

adalah semua pelaku yang memainkan peranan 

dalam penyajian jasa sehingga dapat 

mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen-

elemen dari people adalah pegawai perusahaan, 

konsumen dalam lingkungan jasa. Semua sikap 
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dan tindakan karyawan, bahkan cara berpakaian 

karyawan dan penampilan karyawan 

mempunyai pengaruh terhadap persepsi 

konsumen atau keberhasilan penyampaian jasa. 

Zeithaml and Bitner (2000) proses 

adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan 

aliran aktivitas yang digunakan untuk 

menyampaikan jasa. Elemen proses ini 

mempunyai arti suatu upaya perusahaan dalam 

menjalankan dan melaksanakan aktifitasnya 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumennya. 

Tjiptono (2000) berbagai aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengkomunikasikan produknya hingga sampai 

ke pasar sasaran. 

 

Loyalitas Konsumen 

Menurut Ratih (2005) Loyalitas adalah 

komitmen pelanggan bertahan secara mendalam 

untuk berlangganan kembali atau melakukan 

pembelian ulang produk/jasa terpilih secara 

konsisten dimasa yang akan datang, meskipun 

pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran 

mempunyai potensi untuk menyebabkan 

perubahan perilaku. Menurut Griffin (2002) 

loyalitas lebih mengacu pada wujud perilaku 

dari unit-unit pengambilan keputusan untuk 

melakukan pembelian secara terus menurus 

terhadap barang/ jasa suatu perusahaan yang 

dipilih. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada tanggal 28 

Januari 2015 sampai dengan 28 Pebruari 2015 

dengan alasan bahwa pada bulan tersebut 

adalah bulan liburan sekolah sehingga rumah 

makan tersebut ramai dikunjungi konsumen dan 

mendapatkan responden dengan mudah, 

pelaksanaan penelitian di rumah makan ayam 

goreng Roker melalui purposive methode 

artinya penulis melakukan penelitian di rumah 

makan ayam goreng roker dengan cara 

disengaja, sebab rumah makan ayam goreng 

Roker ini dalam sehari minimal konsumen yang 

datang di hari Sabtu dan Minggu adalah 200 

orang sedangkan di hari efektif minimal 

konsumen yang datang adalah 100 orang, 

dengan adanya hal tersebut maka rumah makan 

ayam goreng Roker ini merupakan salah satu 

rumah makan favorit yang ada di kota Malang. 

 

Metode Penentuan Responden 

 Responden yang dijadikan sampel 

adalah responden yang berusia 17-57 tahun 

dengan alasan karena usia 17 ke atas mampu 

mengkritisi sistematika bauran pemasaran yang 

diterapkan di rumah makan ayam goreng 

Roker. Jumlah responden yang digunakan 

untuk sampel penelitian adalah 100 orang, 

diketahui dari Maholtra (2005) bahwa jumlah 

responden yang baik digunakan sampel 

penelitian adalah 5 kali dari jumlah pertanyaan 

yang dimuat di dalam kuesioner. 

 

Metode Pengumpulan Data 
 Data yang diperlukan saat melakukan 

penelitian adalah data primer dan sekunder, 

data primer adalah data yang sudah dimiliki 

oleh perusahaan sebagai arsip yang difungsikan 

untuk evaluasi hasil kerja dari suatu 

perusahaan, sedangkan data primer adalah data 

olahan hasil survei yang dilakukan yang diolah 

dengan menggunakan program data olahan 

statistik 

 

Analisis Data 

Uji Validitas 

 Uji validitas ini bertujuan untuk 

mengkaji sejauh mana alat ukur, dalam ini 

kuesioner mengukur apa yang hendak di ukur 

atau sejauh mana alat ukur yang di gunakan 

mengenai sasaran.Singarimbun dan Effendi 

(2005) , 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),Sugiyono (2004), probabilitas 
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koefisien korelasinya  ≤ 0,05 atau r hitung ≥ r 

tabel. 

 

 r =  

 

Keterangan: 

               r= korelasi 

               n= banyaknya sampel 

               X=variabel yang dipengaruhi 

(variabel bebas) 

               Y=variabel yang dipengaruhi 

(variabel terikat) 

Uji Reabilitas 

Reabilitas adalah tingkat kepercayaan 

hasil pengeluaran yang di lakukan untuk 

mengetahui derajat kepandaian ketelitian azas 

keakuratan yang di tunjukan pada instrutment 

pengukuran. sedangkan rumus alpha cronbach 

menurut Arikunto adalah sebagai berikut 

 

r =   

Keterangan : 

 

 T = variabel instrument 

 K = banyaknya butir pertanyaan 

 = jumlah varian butir 

  = varian total  

 

Analisis Faktor 

 Proses analisis faktor mencoba 

menemukan hubungan (interrelationship) antar 

sejumlah variabel-variabel yang saling 

independen satu dengan yang lain, sehingga 

bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan 

variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel 

awal (Santoso, 2006). Sebagai contoh, misalnya 

ada 10 variabel yang bersifat independen satu 

dengan yang lain. Dengan analisis faktor, 

kesepuluh variabel tersebut mungkin bisa 

diringkas hanya menjadi 3 kumpulan variabel 

baru (new set of variables). Oleh karena prinsip 

utama analisis faktor adalah korelasi, maka 

asumsi-asumsi analisis faktor akan terkait 

dengan metode statistik korelasi (Santoso, 

2006) antara lain: 

1. Besar korelasi atau korelasi antar 

independen variabel harus cukup kuat, 

misalnya di atas 0,5. 

2. Besar korelasi parsial, korelasi antar dua 

variabel dengan menganggap tetap 

variabel yang lain, justru harus kecil. 

Pada SPSS, deteksi terhadap korelasi 

parsial diberikan lewat pilihan Anti-

Image Correlation. 

3. Pengujian seluruh matrik korelasi 

(korelasi antar variabel) yang diukur 

dengan besaran Bartlett Test of 

Sphericity atau Measure Sampling 

Adequacy (MSA). Pengujian ini 

mengharuskan adanya korelasi yang 

signifikan di antara paling sedikit 

beberapa variabel. 

 

Analisis Regresi Berganda 

 Regresi linear berganda digunakan 

untuk mengetahui dua variabel bebas atau lebih 

terhadap variabel terikat, yang akan dihitung 

dengan persamaan (Sudjana, 2003) berikut : 

Y= a + b1F1 + b2F2 + b3 F3 + b4F4 + b5F5 . . . . 

Keterangan : 

a   =Konstanta 

b   =Beta koefisien  

F1   =Indeks Produk 

F2   =Indeks Harga 

F3   =Indeks Tempat 

F4   =Indeks Promosi 

F5   =Indeks SDM 

Y   = Loyalitas konsumen 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil RM Ayam Goreng Roker 

Usaha Rumah Makan Roker ini bermula 

dari keinginan pemilik untuk membuka usaha 

kecil-kecilan yang dapat menopang 
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perokonomian keluarga. Dengan kisaran harga 

terjangkau dan tempat yang nyaman untuk 

digunakan bersama teman, tempat ini selalu 

menjadi jujukan yang tidak kalah dengan 

tempat makan ayam lainnya yang terdapat di 

Kota Malang Raya Indonesia. 

Pada tahun 2006 dirintislah usaha rumah 

makan ini. Tekad untuk menjalankan bisinis 

rumah makan ini sangatlah luar biasa, hingga 

kini restoran yang berbasis daging ayam ini 

berkembang pesat. Setidaknya dua lokasi usaha 

di Jl. D. Bratan dan Jl. Simpang Sulfat Utara di 

kota Malang telah terlihat dan menghasilkan 

income yang lumayan besar. Setidaknya 9 juta 

perhari  diperoleh dari kedua tempat usaha 

tersebut. 

 

Karakteristik Responden 

Mayoritas responden yang datang 

mengunjungi rumah makan ayam goreng roker 

adalah responden yang berusia mulai dari 18-28 

tahun dengan jumlah prosentase sebanyak 75%. 

pembelian makanan dari rumah makan Ayam 

goreng Roker mayoritas adalah perempuan, hal 

ini dikarenakan bahwa perempuan lebih selektif 

dan mudah mendapatkan informasi mengenai 

produk makanan baru dengan rasa yang enak 

dan harga yang terjangkau dari rekan-rekannya 

melalui promosi dari mulut ke mulut (word of 

mouth). mayoritas memiliki pendidikan terakhir 

adalah SMA, yaitu sebanyak 68%. mayoritas 

responden yang datang adalah para pelajar atau 

mahasiswa dengan prosentase sebesar 69%. 

mayoritas dengan pendapatan sebesar 48% atau 

48 orang adalah mahasiswa atau pelajar yang 

setiap bulannya mendapatkan uang saku 

sebanyak Rp 1.000.000 hingga Rp 1.500.000,-. 

 

Analisis Faktor 

Analisis Faktor menjelaskan bahwa 

terbentuk 6 faktor baru dari hasil analisis faktor, 

enam faktor tersebut berupa nama laten atau 

nama baru dengan identifikasi yang mewakili 

dari item variabel yang terbentuk dan nama 

laten tersebut mampu menjelaskan masing-

masing faktor yang terbentuk dalam prosentase 

variansi, sedangkan masing-masing item 

variabel yang berkumpul pada faktor yang 

terbentuk besarnya dapat dijabarkan pada faktor 

loading 

 
Faktor baru tersebut adalah Indeks 1: fasilitas 

penunjang, Indeks 2: produk dan akses, Indeks 

3: harga, Indeks 4: pelayanan rumah makan, 

Indeks 5: perilaku dan Indeks 6: promosi. 

 

Analisis Regresi 

Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap 

Loyalitas Konsumen 
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Nilai dari koefisien determinasi 

pengaruh bauran pemasaran yang meliputi 

indeks fasilitas penunjang, indeks kualitas 

produk dan akses, indeks harga, indeks 

pelayanan rumah makan, indeks komersial dan 

pendapatan memiliki pengaruh signifikan 

sebesar 77,4% terhadap loyalitas konsumen 

rumah makan ayam goreng Roker dan sisanya 

22,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

persamaan regresi berdasarkan tabel 1.2 

melalui pengolahan data statistik dengan 

menggunakan program SPSS versi 16,00 dan 

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 4,029 + 0,551 F1+0,267F2 + 0,141F3+ 

0,039F4+ 0,068 F5 + 0,170 

Keterangan: 

Y  =   Loyalitas konsumen 

F1  = indeks fasilitas penunjang 

F2 = indeks kualitas produk dan akses 

F3 = indeks harga 

F4 = indeks pelayanan rumah makan 

F5 = indeks perilaku 

 

Indeks fasilitas penunjang terhadap 

Loyalitas Konsumen 
Berdasarkan hasil analisa statistik 

diperoleh hasil bahwa memiliki pengaruh 

positif terhadap loyalitas konsumen sesesar 

0,551. Makna dari pernyataan tersebut adalah 

semakin meningkatnya fasilitas pnegunjung 

maka aka menaikkan loyalitas konsumen 

sebesar 0,551 karena memiliki pengaruh yang 

positif. Pernyataan tersebut berhubungan 

dengan hipotesis 1 bahwa untuk fasilitas fisik 

berpengaruh positif terhadap loyalitas 

konsumen, sebab untuk fasiltas fisik yang 

memiliki peran tertinggi dalam variabel 

tersebut menurut konsumen adalah untuk buku 

menu yang rapi dan memiliki gambar yang 

sesuai dengan produk asli sehingga dapat 

menggugah keinginan konsumen untuk 

mencoba mencicipi produk yang ditawarkan di 

rumah makan ayam goreng Roker. 

 

Pengaruh indeks kualitas produk dan akses 

terhadap Loyalitas Konsumen 

 

Berdasarkan hasil analisa statistik 

diperoleh hasil bahwa “indeks kualitas produk 

dan akses” memiliki pengaruh positif terhadap 

loyalitas konsumen sebesar 0,267. Makna dari 

pernyataan tersebut adalah semakin 

meningkatnya kualitas dari produk yang 

disajikan di rumah makan Roker  maka aka 

menaikkan loyalitas konsumen sebesar 0,267 

karena memiliki pengaruh yang positif. 

Pernyataan tersebut berhubungan dengan 

hipotesis 2 dan hipotesis 3 bahwa untuk produk 

untuk hipotesis 2 dan tempat untuk hipotesis 3 

berpengaruh positif terhadap loyalitas 

konsumen, sebab untuk produk dan tempat  

yang memiliki peran tertinggi dalam variabel 

tersebut menurut konsumen adalah untuk 

produk yang memiliki nilai tertinggi yaitu 

variasi produk yang mampu mewakili variabel 

produk adalah variasi produk, dengan adanya 

variasi produk yang bermacam-macam menu 

yang disediakan maka konsumen akan lebih 

leluasa menikmati hidangan dari berbagai 

macam produk yang dijual. 

 

Pengaruh indeks harga terhadap Loyalitas 

Konsumen 

Berdasarkan hasil analisa statistik 

diperoleh hasil bahwa “indeks harga” memiliki 

pengaruh positif terhadap loyalitas konsumen 

sesesar 0,141. Makna dari pernyataan tersebut 

adalah semakin meningkatnya harga yang jelas, 

keseuaian harga dengan produk dan harga 

semakin terjangkau maka aka menaikkan 

loyalitas konsumen sebesar 0,141 karena 

memiliki pengaruh yang positif. Pernyataan 

tersebut berhubungan dengan hipotesis 4 bahwa 

untuk harga berpengaruh positif terhadap 

loyalitas konsumen, sebab untuk harga yang 

memiliki peran tertinggi dalam variabel 

tersebut menurut konsumen adalah kesesuaian 

harga dengan harga yang dipromosikan dan 

harga yang ada di daftar menu sehingga tidak 

timbul kekecewaan konsumen akibat harga 
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yang tidak sesuai dengan harga menu dengan 

harga yang asli ataupun harga promosi dengan 

harga yang berlaku saat itu. 

 

Pengaruh indeks pelayanan rumah makan 

terhadap Loyalitas Konsumen 

Berdasarkan hasil analisa statistik 

diperoleh hasil bahwa “indeks pelayanan rumah 

makan” memiliki pengaruh positif terhadap 

loyalitas konsumen sesesar 0,039. Makna dari 

pernyataan tersebut adalah semakin 

meningkatnya nilai sumberdaya manusia para 

pegawai maka aka menaikkan loyalitas 

konsumen sebesar 0,039 karena memiliki 

pengaruh yang positif. Pernyataan tersebut 

berhubungan dengan hipotesis 5 bahwa untuk 

sumberdaya manusia berpengaruh positif 

terhadap loyalitas konsumen, sebab untuk 

fasiltas fisik yang memiliki peran tertinggi 

dalam variabel tersebut menurut konsumen 

adalah untuk meningkatkan loyalitas konsumen 

maka untuk variabel sumberdaya manusia 

sebagai perwakilan adalah nilai tertinggi pada 

pengetahuan produk yang dimiliki oleh 

pegawai, saat konsumen datang maka 

konsumen akan bertanya mengenai menu yang 

ada dan bagaimana rasa dari produk tersebut 

serta kandungan apa yang terdapat dari produk 

tersebut, pertama kali responden datang yang 

dirasa adalah mayoritas dalam kondisi lapar 

sehingga tidak ingin mendapatkan rasa kecewa 

akibat pegawai tidak bisa menginformasikan 

kejelasan menu yang ditawarkan. Pelayanan 

yang baik akan memberikan image positif bagi 

rumah makan, sebab dengan image positif 

maka citra rumah makan tersebut. 

 

Pengaruh indeks perilaku terhadap 

Loyalitas Konsumen 

Berdasarkan hasil analisa statistik 

diperoleh hasil bahwa “indeks perilaku”  

memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas 

konsumen sesesar 0,068. Makna dari 

pernyataan tersebut adalah semakin 

meningkatnya kekompakan dan kerjasama baik 

antar pegawai, antar pimpinan, pegawai dan 

pimpinan maka aka menaikkan loyalitas 

konsumen sebesar 0,068 karena memiliki 

pengaruh yang positif. Pernyataan tersebut 

berhubungan dengan hipotesis 6 bahwa untuk 

proses berpengaruh positif terhadap loyalitas 

konsumen, sebab untuk proses yang memiliki 

peran tertinggi dalam variabel tersebut menurut 

konsumen adalah kerjasama yang dimiliki oleh 

pegawai dan pimpinan, apabila kerjasama dapat 

berjalan dengan baik maka dengan sendirinya 

akan muncul kekompakan kerja, dalam 

kekompakan memang sangat diperlukan dalam 

suatu organisasi yang bersifat tim, sehingga 

adanya tim dapat memudahkan untuk 

memperlancar pekerjaan, dengan adanya 

pekerjaan yang kompak maka konsumen juga 

akan nyaman dan hasil dari kekompakan 

tersebut konsumen akan puas mendapatkan 

pelayanan dari pegawai karena kerjasama yang 

kompak. 

 

Pengaruh pendapatan terhadap Loyalitas 

Konsumen 

Berdasarkan hasil analisa statistik 

diperoleh hasil bahwa pendapatan memiliki 

pengaruh positif terhadap loyalitas konsumen 

sesesar 0,170. Makna dari pernyataan tersebut 

adalah semakin meningkatnya pendapatan 

konumen maka akan menaikkan loyalitas 

konsumen sebesar 0,170 karena memiliki 

pengaruh yang positif. Pernyataan tersebut 

berhubungan dengan hipotesis 7 bahwa untuk 

pendapatan berpengaruh positif terhadap 

loyalitas konsumen, sebab untuk pendapatan 

yang memiliki peran tertinggi dalam variabel 

tersebut menurut konsumen adalah karena 

pendapatan seseorang mempengaruhi pola 

konsumsi, dimana semakin banyak pendapatan 

seseorang tidak akan lama dalam 

mempertimbangkan produk untuk dikonsumsi, 

apabila pendapatan sedikit maka seseorang 

akan mempertimbangkan berbagai hal untuk 

mendapatkan produk yang akan dibelinya 

tersebut, karena segi pendapatan merupakan 

cerminan dari perekonomian masing-masing 

rumah tangga. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1.  Loyalitas konsumen terhadap ayam roker 

ditunjukkan dengan tetap memilih untuk 

mengkonsumsi ayam goreng roker 

meskipun ada pesaing yang lainnya. 

Sedangkan melakukan pembelian ayam 

goreng di jam makan siang dan 

mereferensikan rm ayam roker ke rekan 

kerja merupakan faktor kedua yang 

dipertimbangkan untuk loyalitas konsumen 

terhadap ayam goreng roker ini. 

2.   Loyalitas konsumen akan meningkat 

dengan adanya fasilitas penunjang 

khususnya buku menu dan kejelasan serta 

kesesuaian harga terhadapa ayam goreng 

roker. Variasi, kemudahan akses serta 

penguasaan produk oleh pelayan, 

kerjasama team dan tingkat pendapatan 

merupakan faktor berikutnya yang 

dipertimbangkan untuk loyalitas 

konsumen. 

 

Saran 

Sebaiknya fasilitas fisik untuk 

pendingin ruangan untuk ditambahkan untuk 

meningkatkan kenyamanan konsumen, dengan 

konsumen merasa nyaman maka akan 

meningkatkan loyalitas konsumen terhadap 

bauran pemasaran yang lebih utama adalah 

fasilitas fisik, karena fasilitas fisik berpengaruh 

positif terhadap loyalitas konsumen. 
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