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AYUNIARTIKA. 105100701111021. Analisis Pengaruh
Penerapan Bauran Pemasaran terhadap Loyalitas
Konsumen untuk Membeli Produk dengan Metode Regresi
Linier Berganda (Studi Kasus Di Ayam Bakar Wong Solo
Cabang Malang). TA. Pembimbing: Dr. Panji Deoranto, STP,
MP dan Dr. Ir. Imam Santoso, MP.

RINGKASAN
Tingginya persaingan khususnya dalam usaha restoran

menuntut pelaku usaha mampu melakukan strategi dalam
bidang pemasaran agar mereka mampu bertahan dalam
persaingan. Ayam Bakar Wong Solo merupakan salah satu
restoran islami di kota Malang yang menyajikan ayam bakar
sebagai menu utama. Strategi pemasaran yang tepat
diharapkan mampu meningkatkan loyalitas konsumen Ayam
Bakar Wong Solo. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan
pengaruh dari bauran pemasaran terhadap loyalitas konsumen
dan menentukan variabel bauran pemasaran yang berpengaruh
signifikan terhadap loyalitas konsumen untuk membeli produk di
Ayam Bakar Wong Solo.

Metode yang digunakan yaitu metode regresi linier
berganda. Metode ini mampu menguji kemampuan dari variabel
bebas yaitu produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan
bukti fisik untuk menjelaskan variabel terikat yaitu loyalitas
konsumen. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret - Juni
2014.

Hasil analisis menggunakan metode regresi linier
berganda dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara
simultan variabel bebas yang digunakan yaitu produk, harga,
tempat, promosi, orang, proses dan bukti fisik berpengaruh
signifikan terhadap variabel terikat yaitu loyalitas konsumen
dengan nilai fhitung sebesar 7,382. Secara parsial hasilnya
menunjukkan bahwa variabel produk, promosi, dan orang
berpengaruh signifikan dan variabel harga, tempat, proses dan
bukti fisik tidak berpengaruh secara signifikan.

Kata Kunci: Bauran Pemasaran, Loyalitas Konsumen, Regresi
Linier Berganda, Restoran
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AYUNIARTIKA. 105100701111021. Application Effect
Analysis on Consumer Loyalty Marketing Mix for Buying
Products with Multiple Linier Regression Methods (Case
Study In Ayam Bakar Wong Solo Malang). TA. Supervisor:
Dr. Panji Deoranto, STP, MP and Dr. Ir. Imam Santoso, MP.

SUMMARY

The high competition, especially in the restaurant
business requires entrepreneurs capable of doing in the field of
marketing strategies to enable them to survive in the
competition. Ayam Bakar Wong Solo is one of the restaurants in
the city of Malang Islamic serving grilled chicken as the main
menu. Proper marketing strategy is expected to increase
consumer loyalty Ayam Bakar Wong Solo. This study aimed to
determine the effect of the marketing mix and determine
customer loyalty marketing mix variables that significantly
influence the loyalty of consumers to buy products at Ayam
Bakar Wong Solo.

The method used in this study is a multiple linear
regression. This method is able to test the ability of the
independent variables like product, price, place, promotion,
people, process, and physical evidence to explain the
dependent variable like customer loyalty. The study was
conducted on March-June 2014.

Results of analyzes using multiple linear regression
method in this study suggests that simultaneous independent
variables used are product, price, place, promotion, people,
process and physical evidence of a significant effect on the
dependent variable is customer loyalty with value of F of 7.382.
Partially, the results show that variable like product, promotion,
and people are  influencing significantly and variable like price,
place, process and physical evidence are not influencing
significantly.

Keywords: Marketing Mix, Customer Loyalty, Multiple Linear
Regression, Restaurants
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 mencapai 237

juta jiwa dengan laju pertimbuhan 1,49% pertahun, laju
pertumbuhan ini meningkat di banding laju pertumbuhan 10
tahun sebelumnya yang mencapai 1,4% per tahun (Alvara,
2014). Pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin
meningkat disertai dengan peningkatan daya beli masyarakat
dan juga kemajuan teknologi yang pesat dapat membawa
perubahan-perubahan yang berdampak langsung dalam pola
hidup dan pola pikir dalam kehidupan masyarakatnya. Salah
satu contoh perubahan pola hidup saat ini adalah makan diluar
rumah. Makan yang awalnya dilakukan di dalam rumah dengan
cara memasak sendiri kini mulai berubah dengan cara membeli
makanan yang disajikan di suatu restoran tertentu karena dinilai
lebih praktis dan cepat dengan berbagai menu hidangan yang
disediakan.

Fenomena ini, menjadi peluang bagi pelaku usaha bisnis
pangan dengan membuka berbagai jenis restoran untuk
memenuhi kebutuhan manusia akan variasi menu makanan
yang diinginkan. Restoran yang ada saat ini saling berlomba-
lomba untuk menciptakan dan menyediakan berbagai menu dan
nuansa yang dirancang khusus agar dapat menarik hati
konsumen untuk membeli di tempatnya. Hal ini pula yang
dijelaskan oleh ketua umum Gabungan Pengusaha Makanan
dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman bahwa
proyeksi pertumbuhan industri makanan dan minuman (mamin)
nasional di tahun 2014 mencapai 7 persen atau naik 2 persen
bila dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu sebesar 5
persen (Aditiasari, 2014).

Restoran sendiri sering disebut juga rumah makan yang
merupakan suatu tempat untuk makan bagi masyarakat segmen
menengah dan kalangan atas. Restoran banyak ditemui di pusat
perbelanjaan mulai dari pusat kota ataupun daerah pinggiran
kota. Restoran dapat berdiri sendiri dalam suatu bangunan
dijalan strategis, namun juga dapat di daerah keramaian di
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dalam pemukiman penduduk (Ayodya, 2007). Di kota Malang
sendiri banyak restoran yang berdiri untuk memenuhi
permintaan konsumen yang ada, dengan banyaknya usaha
restoran membuat beberapa restoran menyediakan menu yang
hampir sama sehingga menimbulkan adanya persaingan pasar.

Salah satu persaingan juga dirasakan oleh usaha Ayam
Bakar Wong Solo (ABWS) cabang Malang. Ayam Bakar Wong
Solo merupakan nama sebuah restoran yang bercirikan atau
bernuansa islam yang menyajikan menu masakan yang bercita
rasa tinggi yang diramu dari resep warisan secara turun
menurun dan dijamin halal sesuai dengan mottonya "Halalan
Thayyiban" dengan menu utama yang disiapkan adalah ayam
bakar. Restoran ini berdiri tanggal 8 Maret 2001 yang
merupakan cabang ke-12 dari 40-an cabang di seluruh
Indonesia dan berlokasi di Jalan Arjuno (Tengger no. 2) Malang
sebelah Timur Bank BRI Kawi.

Adanya sebuah persaingan antara usaha-usaha restoran
yang sejenis dengan Ayam Bakar Wong Solo menjadi tantangan
bagi pemiliknya untuk tetap berada dalam persaingan yang ada
dan bertahan serta mengharapkan agar hasil penjualan dapat
meningkat dengan melakukan strategi-strategi usaha dalam
kegiatan pemasarannya karena setiap usaha selalu berusaha
untuk dapat tetap hidup berkembang dan mampu bersaing.
Agar tetap bisa berkembang dan bersaing maka pemasaran
produk Ayam Bakar Wong Solo harusnya bukan hanya
dilakukan semata-mata untuk menjual produk saja akan tetapi
harus memiliki orientasi jangka panjang yang baik, salah
satunya memberikan kepuasan semaksimal mungkin
dibandingkan pesaingnya pada konsumen agar konsumen tetap
loyal kepada Ayam Bakar Wong Solo. Menurut Soegoto (2009)
tujuan kegiatan pemasaran yaitu mengetahui bahwa konsumen
potensial sudah mengenal secara detail produk yang dihasilkan
dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan yang
ada serta perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua
kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran.

Selama pemasaran produk Ayam Bakar Wong Solo
berjalan, tidak menutup kemungkinan permasalahan yang
timbul dan dirasakan oleh konsumen. Permasalahan ini perlu
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dibenahi agar tidak menjadi suatu alasan konsumen untuk tidak
lagi loyal kepada Ayam Bakar Wong Solo. Permasalahan
tersebut diantaranya promosi yang belum maksimal sehingga
beberapa masyarakat belum mengetahui keberadaan Ayam
Bakar Wong Solo, kebanyakan pelangan Ayam Bakar Wong
Solo mengetahui keberadaan Wong Solo dari informasi mulut ke
mulut pelanggan-pelanggan sebelumnya, sebagian konsumen
masih merasakan proses pelayanan di Ayam Bakar Wong Solo
masih lamban sehingga sering sekali menjadi komplain dan
adanya parkir yang dirasa mengganggu oleh beberapa
konsumen.

Adanya permasalahan dalam melakukan pemasaran
yang awalnya dirasa sudah berjalan dengan baik maka Ayam
Bakar Wong Solo perlu menerapkan strategi pemasaran.
Strategi pemasaran yang harus diambil oleh Ayam Bakar Wong
Solo adalah strategi pemasaran yang nantinya dapat
meningkatkan minat pelanggan untuk membeli dan tetap terus
mempertahankan produk yang nantinya akan mempengaruhi
jumlah penjualan Ayam Bakar Wong Solo sebagai pilihannya
dibandingkan dengan produk pesaing. Fungsi pemasaran
dibutuhkan untuk memperoleh pelanggan, dan
mempertahankannya.Pesaing pun selalu dipantau agar
pelanggan tidak berpindah. Untuk itu perlu strategi dan taktik
pemasaran yang berdaya guna (Istijanto, 2007).

Strategi yang digunakan adalah strategi bauran
pemasaran. Menurut Hisrich dkk (2008) konsep bauran
pemasaran (marketing mix) merupakan keputusan–keputusan
pemasaran jangka pendek aktual dalam rencana pemasaran
yang terdiri atas tujuh variabel pemasaran yaitu produk
(product), harga (price), tempat (place), promosi (promotion),
manusia (people), proses (process) dan bukti fisik (physical
evidence). Sebuah perusahaan akan mendapatkan gambaran
dari hasil pemasaran yang dilakukan apakah sudah sesuai
dengan rencana pemasaran melalui bauran pemasaran.
Menurut Istijanto (2007) fungsi bauran pemasaran berkaitan
dengan menciptakan, mengkomunikasikan dan memberikan
nilai kepada pelanggan serta mempertahankan pelanggan. Oleh
karena itu strategi bauran pemasaran ini cocok digunakan
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karena setiap pengambilan keputusan konsumen untuk membeli
suatu produk tertentu pada suatu restoran memerlukan suatu
penilaian tersendiri karena konsumen akan senantiasa
melakukan penilaian terhadap apa saja yang diinginkan untuk
memuaskan keinginannya, maka diharapkan sebuah usaha
mempunyai strategi pemasaran yang kuat, agar perusahaan
mampu bersaing dengan para pesaingnya dan mampu
mempertahankan konsumennya.

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh penerapan
bauran pemasaran dengan variabel 7P yaitu produk harga,
tempat, promosi, manusia, proses dan bukti fisik terhadap
loyalitas konsumen untuk membeli produk di Ayam Bakar Wong
Solo. Metode yang bisa digunakan adalah analisis faktor,
analisis regresi berganda dan Structural Equaton Modelling
(SEM). Metode yang dipiilih adalah analisis regresi linier
berganda dengan pertimbangan analisis regresi mempunyai
kelebihan karena menggunakan ramalan yang ilmiah dan
realistis (objektif) (Nafarin, 2007). Keunggulan dari metode ini
adalah mampu menguji kemampuan dari variabel bebas (X)
untuk menjelaskan perilaku variabel terikat (Y) (Lind et all,
2008). Regresi linier berganda merupakan model dependence
techniques yang mempunyai sebuah variabel dependen dan
beberapa variabel independen sehingga diperlukan sebuah
model (Santoso, 2010).

Analisis regresi linier berganda juga dapat mengetahui
hubungan antara dua variabel atau lebih serta mengetahui
pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Hubungan dan
pengaruh tersebut bermanfaat untuk mengetahui kondisi atau
dampak yang terjadi akibat adanya perubahan suatu variabel
terhadap variabel lainnya (Suharyadi dan purwanto, 2009).
Selain itu asumsi yang digunakan konstan, hal ini sangat cocok
untuk strategi bauran pemasaran yang keputusan
pemasarannya digunakan dalam  ramalan jangka pendek, tetapi
tidak menutup kemungkinan digunakan dalam jagka panjang
asalkan asumsi yang digunakan tetap tidak berubah (Nafarin,
2007). Oleh sebab itu, maka penulis memilih judul skripsi
“Analisis Pengaruh Penerapan Bauran Pemasaran Terhadap
Loyalitas Konsumen Untuk Membeli Produk Dengan Metode
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Regresi Linier Berganda (Studi Kasus di Ayam Bakar Wong
Solo Cabang Malang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengaruh penerapan bauran pemasaran
terhadap loyalitas konsumen untuk membeli produk di Ayam
Bakar Wong Solo?
2. Manakah dari variabel bauran pemasaran yang memiliki
pengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen untuk membeli
produk di Ayam Bakar Wong Solo?

1.3 Tujuan
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk menentukan pengaruh dari penerapan bauran

pemasaran terhadap loyalitas konsumen untuk membeli
produk di Ayam Bakar Wong Solo.

2. Untuk menentukan variabel bauran pemasaran mana yang
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen untuk
membeli produk di Ayam Bakar Wong Solo.

1.4 Manfaat Penelitian
Memberikan informasi mengenai variabel–variabel

dalam bauran pemasaran yang berpengaruh terhadap loyalitas
konsumen sehingga dapat memberikan informasi pertimbangan
dalam melakukan strategi pemasaran bagi Ayam Bakar Wong
Solo kedepannya dan juga menambah referensi bagi peneliti
selanjutnya.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Restoran
Restoran merupakan sektor usaha dibidang kuliner yang

keberadaannya tak pernah mati. Keuntungan dari membuka
usaha restoran lumayan besar dengan cita rasa masakan yang
istimewa, pelayanan yang ramah, suasana restoran yang
menarik dan harga yang tak terlalu mahal, tentu akan banyak
pengunjung yang datang (Bachtiar, 2010). Restoran didirikan
umumnya untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen sebagai
tempat untuk membeli makan dan minum yang diinginkan. Pada
akhir-akhir ini restoran mulai berkembang ke arah yang lebih
kompleks dan komplit yakni menjadi tempat untuk menikmati
sajian pertunjukan ataupun menikmati suatu objek tertentu agar
bisa memenuhi keinginan konsumen yang berkunjung (Bartono
dkk, 2005). Restoran merupakan usaha yang sangaT kompetitif,
kepuasan pelanggan merupakan segalanya. Pelayanan yang
tidak hati-hati, perubahan dapur dapat menyebabkan kematian
bagi suatu usaha restoran (Churchill, 2005).

Teknik pelayanan dan prosedur di restoran merupakan
suatu hal yang sangat penting. Sikap profesional merupakan
sikap yang harus selalu ditekuni dan dijadikan pusat perhatian
selama melaksanakan pekerjaannya (Wiwoho, 2008). Kelebihan
dari restoran yaitu dapat memberikan keuntungan lebih karena
profit untuk bisnis makanan biasanya diatas 30%, dapat
memulai usaha dengan modal relatif minim, dapat dijalankan
secara sampingan. Kelemahannya yaitu jika dikelola kurang
laris banyak bahan makanan yang tidak terpakai dan
menyebabkan kerugian, perlu menjaga kualitas bahan karena
dapat menyebabkan keracunan pada konsumen (Ayodya,
2007).

2.2 Pemasaran dan Strategi Pemasaran
Pemasaran adalah suatu aktivitas yang bertujuan

mencapai sasaran perusahaan. Mencapai suatu sasaran,
sebuah perusahaan melakukan suatu tindakan dengan cara
mengantisipasi kebutuhan pelanggan atau klien serta
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mengarahkan aliran barang dan jasa yang memenuhi
kebutuhan pelanggan atau klien dari produsen (Cannon dkk,
2008). Menurut Vellas dan Bechere (2008) Pemasaran
merupakan proses manajemen yang mengindentifikasi dan
mengantisipasi permintaan serta kepuasan pelanggan dengan
memperoleh keuntungan.

Pemasaran merupakan penengah ekonomi antara
kapasitas produksi dan permintaan konsumen. Pemasaran
memiliki sebuah proses dimana elemen penting untuk
memanfaatkan produksi yang dihasilkan dari pertumbuhan
ekonomi secara efektif. Pemasaran dapat menciptakan
keseimbangan antara produksi yang lebih tinggi dengan
konsumsi yang lebih tinggi (Cateora dan Graham, 2007).
Menurut Wijatno (2009) pemasaran merupakan salah satu
faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan karena itu
pemasaran selalu memperoleh posisi penting dan dipandang
sebagai jantung suatu perusahaan.

Strategi pemasaran adalah gambaran yang lebih jauh
dari perencanaan tertulis tentang suatu strategi pemasaran dan
detail-detail mengenai waktu untuk melakukan strategi tersebut.
Strategi inilah yang biasanya menentukan kesuksesan ataupun
kegagalan (Cannon dkk, 2008). Aktivitas pemasaran diperlukan
baik oleh perusahaan yang baru diluncurkan maupun
perusahaan yang telah berjalan tanpa strategi pemasaran,
suatu perusahaan akan seperti kehilangan dorongan untuk
bertahan san bersaing yang selanjutnya membawa perusahaan
menuju titik kemunduran, bahkan kekalahan dalam persaingan
(Wijatno, 2009).

2.3 Bauran Pemasaran
Bauran pemasaran adalah faktor penting dalam

pengambilan keputusan dan evaluasi yang terkait dengan pasar
dan keuangan perusahaan sehingga bauran pemasaran atau
strategi pemasaran adalah kombinasi dari unsur-unsur penting
untuk perencanaan dan seluruh hal dari proses operasi
pemasaran. Unsur-unsur dalam bauran pemasaran memiliki
keterkaitan satu dengan lainnya jika dikelola dengan benar
(Cannon dkk, 2008). Membuat sebuah keputusan tentang salah
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satu dari unsur-unsur bauran pemasaran maka akan
mempengaruhi unsur-unsur lain secara langsung dan jika
elemen bauran pemasaran digabungkan satu sama lain secara
efektif maka akan sangat baik jika digunakan untuk mengetahui
kebutuhan konsumen atau kebutuhan lingkungan di seluruh
pasar, hal seperti inilah yang dapat menyebabkan terciptanya
sistem pemasaran yang efisien (Ketabi dalam Aghaei et al,
2014).

Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran
yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan
pemasarannya dalam pasar sasarannya. Kegiatan-kegiatan ini
perlu dikontribusikan secara efektif dan efisien sehingga
perusahaan atau organisasi tidak hanya memilih kombinasi
yang baik saja, tetapi juga harus mengkoordinasikan berbagai
macam elemen dari bauran pemasaran tersebut untuk
melaksanakan program pemasaran (Rangkuti, 2009). Menurut
Vellas dan Bechere (2008) bagi perusahaan dengan tujuan
orientasi konsumen memerlukan bauran pemasaran yang
berbeda. Perbedaan terletak pada pelayanan atau jasa yang
mempunyai sifat pelayanan khusus, sehingga dibutuhkan 3P
lanjutan dari bauran pemasaran yaitu orang, bukti fisik dan
proses. Variabel-variabel 7P dalam marketing mix adalah
sebagai berikut:
1. Produk

Produk adalah barang yang konsumen beli. Barang
tersebut dapat berupa barang tangible (memiliki wujud) ataupun
barang intangible (tidak memiliki wujud) seperti jasa, asuransi
dan lain-lain. Komponen-komponen yang berkaitan dengan
produk adalah jenis produk, kualitas, desain, feature, merek,
packaging, ukuran, jasa, garansi, aksesories dan lainnya
(Yunarto, 2006). Menurut Fuad dkk (2008) produk adalah
barang atau jasa yang bisa ditawarkan untuk mendapatkan
perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumsi yang dapat
memenuhi keinginan atau kebutuhan. Pembeli akan membeli
produk jika merasa cocok, untuk itu produk harus disesuaikan
dengan keinginan ataupun kebutuhan pembeli, agar pemasaran
produk berhasil.
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2. Harga
Harga adalah sejumlah kompensasi (uang maupun

barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah
kombinasi barang atau jasa. Pada saat ini, sebagian besar
anggota masyarakat, harga masih menduduki tempat teratas
sebagai penentu dalam keputusan untuk membeli suatu barang
atau jasa. Oleh karena itu, penentuan harga merupakan salah
satu keputusan penting bagi manajemen perusahaan (Fuad dkk,
2008). Penentuan harga harus mempertimbangkan jenis
kompetisi dalam pasar target dan biaya keseluruhan dari bauran
pemasaran. Seorang manajer juga harus mencoba dan
memperkirakan reaksi pelanggan atas harga-harga yang
mungkin ada (Cannon dkk, 2008).
3. Tempat

Tempat berkenaan dengan di mana suatu produk
tersedia bagi konsumen yang dituju. Keputusan tentang tempat
mencakup bagaimana membuat barang tersedia ketika
konsumen menginginkannya (Yunarto, 2006). Keputusan
pembeli apakah akan melakukan pembelian, di mana untuk
melakukan pembelian, dan apakah akan sering atau jarang
melakukan pembelian adalah keputusan dari pembeli.
Umumnya, dua strategi penting dalam bauran tempat untuk
mengetahui perilaku saat ingin membeli adalah akses informasi
yang dimiliki pembeli dan lingkungan sekitar yang membantu
untuk memfasilitasi perubahan perilaku pembeli (Abrahamse et
al dalam Ting et al, 2013).
4. Promosi

Promosi berkenaan dengan proses memberi tahu target
pasar tentang produk yang dipasarkan. Contoh alat-alat promosi
adalah personal selling (komonikasi langsung antara penjual
dan konsumen), mass selling (komunikasi dengan sejumlah
konsumen dalam waktu yang sama), dan sales promotion
(segala sesuat yang digunakan untuk merangsang konsumen
untuk mencoba ataupun membeli (Yunarto, 2006). Menurut
Soegoto (2009) Promosi merupakan teknik-teknik
mengkomunikasikan suatu produk yang digunakan oleh
perusahaan untuk berinteraksi dengan target pasar mereka dan
khalayak ramai. Sarana komunikasi utama dalam promosi
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meliputi, iklan, promosi penjualan, pemasaran langsung dan
hubungan masyarakat.
5. Orang

Orang disini adalah karyawan penyedia jasa layanan
maupun penjualan, atau orang-orang yang terlibat secara
langsung maupun tidak langsung dalam proses layanan itu
sendiri (Sukotjo dan Radix, 2010). Menurut Hurriyati (2005)
people adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam
penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli.
Semua sikap dan tindakan karyawan, bahkan cara berpakaian
karyawan dan penampilan karyawan mempunyai pengaruh
terhadap persepsi konsumen atau keberhasilan penyampaian
jasa (service encounter).
6. Proses

Proses adalah kegiatan yang menunjukkan bagaimana
pelayanan diberikan kepada konsumen selama melakukan
pembelian barang. Pengelola menawarkan berbagai macam
bentuk pelayanan untuk tujuan menarik konsumen (Sukotjo dan
Radix, 2010). Menurut Yazid dalam Rakhmad (2009) proses
merupakan sebuah prosedur aktual, mekanisme dan aliran
aktivitas jasa yang disampaikan dalam sistem penyajian operasi
jasa. Elemen proses ini mempunyai arti suatu upaya
perusahaan dalam menjalankan dan melaksanakan aktifitasnya
untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya
(Hurriyati, 2005).
7. Bukti Fisik

Bukti fisik merupakan suatu hal yang secara nyata turut
mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan
menggunakan produk yang ditawarkan. Unsur-unsur yang
termasuk di dalam sarana fisik antara lain lingkungan fisik,
dalam hal ini bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo,
warna dan barang-barang lainnya yang disatukan dengan
service yang diberikan seperti tiket, sampul, label, dan lain
sebagainya (Hurriyati, 2005). Menurut Yazid dalam Rakhmad
(2009) bukti fisik merupakan lingkungan fisik dimana jasa
disampaikan dan perusahaan berinteraksi dengan konsumen
dan setiap komponen tangible memfasilitasi penampilan atau
komunikasi jasa.
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2.4 Loyalitas Pelanggan
Loyalitas pelanggan merupakan komitmen untuk

bertahan secara mendalam untuk melakukan pembelian ulang
atau berlangganan kembali produk atau jasa terpilih secara
konsisten dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi
dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk
menyebabkan perubahan perilaku (Soegoto, 2009). Hal ini
menunjukkan bahwa loyalitas akan didapatkan ketika konsumen
merasa produk yang sudah dibelinya memuaskan konsumen
akan kebutuhannya. Menurut Suharyadi dkk (2007) pembeli
akan melakukan pembelian ulang ketika kita memberikan
kepuasan terhadap konsumen sehingga menimbulkan dorongan
pembeli untuk datang kembali dengan melakukan pembeli
ulang. Kepuasan konsumen sudah tercapai ketika dimana
konsumen merasa mendapatkan nilai-nilai tertentu sesuai
harapannya terhadap produk yang dibelinya.

Seseorang dianggap loyal jika ia menunjukkan perilaku
pembelian yang dilakukan dari waktu ke waktu sebagai
pengambilan keputusan. Pelanggan yang loyal memiliki
prasangka spesifik mengenai apa yang akan dibelinya dan dari
siapa barang tersebut dibeli (Griffin, 2005). Pembelian ulang
juga akan terjadi ketika kedua belah pihak melakukan
pertukaran manfaat yang tercipta dalam suatu transaksi dimana
pemasar memberikan satu atau lebih manfaat dan konsumen
mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya yang telah
terpenuhi oleh pemasar (Umar, 2005).

2.5 Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi merupakan suatu teknik statistik yang

digunakan untuk memperoleh persamaan yang
menghubungkan satu variabel kriteria dengan dua variabel
prediktor atau lebih yang memungkinkan diperkenalkannya
variabel-variabel tambahan, sehingga persamaan yang disusun
mencerminkan nilai dari beberapa dan bukan satu variabel
prediktor (Churchill, 2005). Analisis regresi linier berganda atau
multiple regression analysis adalah analisis regresi yang
mempunyai lebih dari satu variabel independen dan
penggunaannya semakin meluas hampir di setiap bidang ilmu
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pengetahuan dan dunia bisnis (Wicaksono, 2006). Menurut
Leonard dan Kazmier (2004) analisis regresi berganda adalah
pengembangan analisis regresi sederhana terhadap aplikasi
yang mencangkup dua variabel independen (prediktor) atau
lebih untuk menduga nilai variabel dependen (respon).

Metode ini memiliki kemampuan untuk menyimpulkan
atau merangkum hubungan untuk semua populasi saat kita
ingin melakukan sebuah uji hipotesis sebagai bagian dari
statistik inferensial yang menggunakan sampel yang diambil dari
beberapa populasi tersebut. Persamaan regresi linier berganda
juga dapat membantu kita menguji kemampuan dari variabel
bebas (X) yaitu X1, X2, X3… Xn untuk menjelaskan perilaku
variabel terikat (Y). Secara umum persamaan regresi linier
berganda adalah sebagai berikut (Lind et all, 2008):

Y = α+ β X + β X + β X +⋯+ β X …………….…(1)

Dimana,
Y = Variabel terikat

= Konstanta
= Koefisien regresi

X = Variabel bebas

2.6 Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh Lumintang (2013)

bertujuan untuk melihat pengaruh dari variabel marketing mix
yang terdiri dari variabel produk, harga, saluran dan distribusi
dan juga promosi. Analisis regresi linier berganda digunakan
sebagai metode untuk mengolah datanya. Hasilnya
menunjukkan bahwa variabel-variabel marketing mix produk,
harga, saluran distribusi, dan promosi berpengaruh terhadap
loyalitas konsumen pengguna sabun lifebuoy di kelurahan
Malalayang satu Manado.

Penelitian yang meggunakan metode regresi linier
berganda dalam menganalisis penerapan variabel-variabel
marketing mix juga dilakukan oleh (Sukotjo dan Radix , 2010).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang
mempengaruhi masyarakat untuk membeli produk di Klinik
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Kecantikan Teta. Hasil penelitian mengemukakan bahwa
variiabel 7P (Product, Price, Promotion, Place, Partisipant,
Proses, dan Physical Evidence) mempengaruhi terhadap
pengambilan keputusan pembelian produk, dan variabel
promosi merupakan variabel yang paling banyak
mempengaruhi.

Penelitian yang dilakukan oleh Regina et al, (2009)
bertujuan untuk melihat adanya pengaruh antara layanan harga
dan loyalitas konsumen pada AB Birštonas sanatorium
“Versmė“. Metode yang digunakan adalah regresi linier
berganda dengan menggunakan asumsi keyakinan, sosial,
kepercayaan serta kewajiban dari konsumennya sendiri.
Hasilnya secara umum asumsi terpenuhi, dijelaskan harga
memiliki pengaruh pada keyakinan konsumen yang mementuk
kepuasan konsumen. Sosial konsumen dan kepercayaanya
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kewajiban sebagai
konsumen. Kewajiban ini yang menentukan loyalitas. Kepuasan
dan harga secara langsung akan berpengaruh kepada loyalitas
pelanggan.

Penelitian yang menganalisis loyalitas menggunakan
regresi linier berganda juga dilakukan oleh (Islam, 2010).
Penelitiannya bertujuannya untuk menguji hubungan antara
harga, citra perusahaan, kepercayaan dengan loyalitas
pelanggan di Bangladesh. Hasilnya mengemukakan bahwa
harga, citra perusahaan dan kepercayaan konsumen memiliki
pengaruh yang positif, kuat dan signifikan terhadap loyalitas
pelanggan industri operator ponsel.

Penelitian yang dilakukan oleh Hefyanto (2011)
bertujuan untuk melihat pengaruh dari variabel marketing mix
yang terdiri dari variabel produk, harga, lokasi dan juga promosi
dengan loyalitas pelanggan di PT BPR Berok Gunung Pangilun
Padang. Analisis regresi linier berganda digunakan sebagai
metode untuk mengolah datanya. Hasilnya menunjukkan bahwa
variabel-variabel marketing mix produk, harga, lokasi dan juga
promosi berpengaruh terhadap loyalitas konsumen di PT BPR
Berok Gunung Pangilun Padang untuk jumlah tabungan.
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BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat
Penelitian dilakukan di restoran Ayam Bakar Wong Solo,

Malang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret - Juni 2014.
Pengolahan data dilakukan di Laboratorium Komputasi dan
Analisis Sistem, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.

3.2 Jenis dan Prosedur Penelitian
Jenis Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini

adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif adalah
penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk mengetahui nilai
variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen)
tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan
variabel yang lain (Sarwono, 2010). Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsi variabel-variabel utama subjek studi
misalnya umur, jenis kelamin, sosial ekonomi dan lainnya yang
disesuaikan dengan tujuan penelitian, dan juga terdapatnya
hubungan sebab-akibat hanya merupakan perkiraan yang
didasarkan atas tabel silang yang disajikan (Budiarto, 2004).

Agar lebih memudahkan pengerjaan penelitian maka
dibuatlah prosedur penelitian. Prosedur penelitian adalah suatu
proses yang terdiri dari beberapa tahapan yang saling
berterkaitan satu dengan yang lainnya. Gambaran umum
mengenai urutan langkah pengerjaan dilakukan berdasarkan
diagram rencana penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 3.1.
1. Survei pendahuluan

Survei pendahuluan dilakukan guna mengetahui dan
mempelajari keadaan objek yang akan diteliti sehingga dapat
menentukan perumusan masalah yang akan diteliti. Survei
pendahuluan yang dilakukan yaitu wawancara dengan pihak
Ayam Bakar Wong Solo kemudian menentukan rumusan
masalah yang terkait dengan penelitian ini.
2. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk memberikan dasar-dasar
dalam melakukan penelitian. Pada tahap ini dilakukan usaha
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Gambar 3.1 Diagram Tahapan Penelitian

Kesimpulan dan Saran

Iya

Analisis Data:
1. Analisi Regresi Linier Berganda
2. Pengujian Asumsi Klasik
3. Penguian Hipotesis
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Pengujian Kuesioner (Uji Validitas dan Realibilitas)

Valid dan Reliabel
Tidak

Penentuan Populasi dan Sampel

Penyusunan Kuesioner

Penentuan dan Identifikasi
Variabel

Survei Pendahuluan

Perumusan  Hipotesis

Studi Literatur

Penentuan Batasan
Masalah

Perumusan dan Identifikasi Masalah

Data dan Sumber Data
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untuk menggali konsep maupun teori yang dapat mendukung
penelitian. Studi literatur dilakukan dengan membaca dan
memahami referensi berupa buku, jurnal-jurnal yang berkaitan
dengan penelitian, bauran pemasaran, loyalitas konsumen dan
analisis regresi linier berganda.
3. Perumusan dan identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang diangkat sebagai
permasalahan penelitian ini menerangkan adanya hubungan
yang terjadi antara dua variabel yakni loyalitas pelanggan dan
variabel-variabel di dalam bauran pemasaran yaitu produk,
harga, tempat, promosi, orang, proses dan bukti fisik. Di dalam
perumusan dan identifikasi masalah ini diketahui bagaimana
pengaruh penerapan bauran pemasaran yang terdiri dari
produk, harga, tempat, promosi, orang, proses dan bukti fisik
terhadap loyalitas konsumen untuk membeli produk di Ayam
Bakar Wong Solo dan juga mengetahui variabel-variabel
manakah dari bauran pemasaran tersebut yang memiliki
pengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen untuk membeli
produk di Ayam Bakar Wong Solo sehingga hasilnya dapat
digunakan untuk mendapatkan strategi baru agar
pemasarannya tepat dan tetap mempertahankan konsumen.
4. Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara dari
pernyataan mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih.
Hipotesis juga dapat sebagai kontrol dari keseluruhan penelitian
sehingga hendaknya konsisten dengan penelitian yang akan
dibahas dalam tinjauan literatur (Wasis, 2006). Langkah
pertama adalah menyebutkan hipotesis yang tengah diuji yaitu
hipotesis nol yang ditandai H0 yang mengartikan tidak adanya
atau sedikit berpengaruh antara variabel bauran pemasaran
dengan loyalitas konsumen, sedangkan hipotesis alternatif
mengartikan adanya suatu pengaruh. Jika dituliskan maka
didapatkan sebagai berikut:
1) H0 : = 0, tidak ada pengaruh signifikan dari variabel

bebas(X) terhadap loyalitas konsumen (Y).
2) Ha : ≠ 0, ada pengaruh signifikan dari variabel bebas (X)

terhadap loyalitas konsumen (Y).
Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
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H1: Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas
konsumen untuk membeli produk di Ayam Bakar Wong
Solo.

H2: Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas
konsumen untuk membeli produk di Ayam Bakar Wong
Solo.

H3: Tempat berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas
konsumen untuk membeli produk di Ayam Bakar Wong
Solo.

H4: Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
loyalitas konsumen untuk membeli produk di Ayam Bakar
Wong Solo.

H5: Orang berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas
konsumen untuk membeli produk di Ayam Bakar Wong
Solo.

H6: Proses berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas
konsumen untuk membeli produk di Ayam Bakar Wong
Solo.

H7: Bukti fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap
loyalitas konsumen untuk membeli produk di Ayam Bakar
Wong Solo.

H8: Produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti
fisik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan
loyalitas konsumen untuk membeli produk di Ayam Bakar
Wong Solo.

5. Penentuan Batasan Masalah
Batasan masalah pada penelitian ini memiliki tujuan agar

penelitian yang dilakukan lebih terfokus pada tujuan penelitian
dan menyederhanakan ruang lingkup masalah sehingga lebih
jelas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:
1) Sampel yang  diambil adalah konsumen yang sedang

melakukan pembelian di Ayam Bakar Wong Solo.
2) Variabel bauran pemasaran yang digunakan adalah produk,

harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik.
3) Usia minimal responden 17 tahun dan maksimal 65 tahun.
6. Data dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
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a) Penyebaran kuesioner, yaitu lembar pertanyaan yang
diberikan untuk mengetahui data-data mengenai diri
responden yang dijadikan sampel. Data yang diperoleh
digunakan untuk analisis atau sebagai bahan pertimbangan
guna pengolahan hasil penelitian.

b) Wawancara, yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan
pertanyaan secara langsung atau tanya jawab baik kepada
konsumen maupun dengan pihak perusahaan. Hal ini
dilakukan untuk mengetahui kondisi di lapangan secara
langsung.

7. Penentuan dan Identifikasi Variabel
Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel bauran

pemasaran sebagai variabel bebas dan loyalitas konsumen
sebagai variabel terikat. Variabel bebas tersebut terdiri dari
produk (X1), harga (X2), tempat (X3), promosi (X4), orang (X5),
proses (X6) dan bukti fisik (X7). Variabel terikat dalam penelitian
ini adalah loyalitas konsumen untuk membeli produk di Ayam
Bakar Wong Solo (Y).
8. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas;
objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu, yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel adalah bagian dari
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut
(Sarwono, 2010). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah para konsumen yang melakukan pembelian produk dari
Ayam Bakar Wong Solo. Metode pengambilan sampel yang
digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling
adalah sampel yang dipilih melalui penetapan kriteria tertentu
oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel, di mana sampel yang
diambil dari orang-orang yang berasal dari kelompok yang
spesifik (Swarjana, 2012).

Pengambilan sampel diambil berdasarkan linier time
function karena jumlah populasinya tidak diketahui dengan pasti
dan penelitian dibatasi dengan waktu tertentu (Mustaniroh dkk,
2011). Rumus dari linier time function adalah sebagai berikut
(Sari, 2008):
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…….…………..…(2)

Keterangan:
N = Jumlah sampel minimum
T  = Waktu yang tersedia untuk penelitian (jam)
t0 = Waktu tetap, tidak tergantung besarnya sampel (jam)
t1 = Waktu yang digunakan setiap sampling unit (jam)

Sampel yang akan digunakan dihitung dengan
perhitungan sebagai berikut:

…..………..…(3)

Dengan:
T  = 60 hari x 20 jam = 1200 jam
t0 = 40 hari x 12 jam = 480 jam
t1 = 20 hari x 20 menit = 400 menit = 6,6 jam

Sehingga jumlah sampel yang diperlukan untuk
penelitian ini didapatkan  sebanyak 90 responden.
9. Penyusunan Kuesioner dan Skala Pengukuran

Pengumpulan data dalam penelitian ini berbentuk
kuesioner. Kuesioner atau angket adalah suatu masalah yang
umumnya banyak menyangkut kepentingan umum (orang
banyak), dilakukan dengan jalan mengedarkan suatu daftar
pertanyaan berupa formulir-formulir yang diajukan secara
tertulis kepada sejumlah subjek untuk mendapatkan jawaban
atau tanggapan tertulis seperlunya (Sarwono, 2010). Kuesioner
yang digunakan terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama
berisikan pertanyaan berupa karakteristik responden. Bagian
kedua berisikan pertanyaan yang berkaitan dengan loyalitas
konsumen untuk membeli produk di Ayam Bakar Wong Solo.
Bagian ketiga berisikan pertanyaan tentang variabel-variabel
bauran pemasaran.

Pengolahan data dari jawaban responden pada
pengisian kuesioner bagian ketiga ini dilakukan dengan
menggunakan skala likert. Skala likert merupakan skala yang
mengukur kesetujuan atau ketidaksetujuan seseorang terhadap

T - t0
N =

t1

1200 - 480
N = = 90 sampel

6,6
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serangkaian pernyataan berkaitan dengan keyakinan atau
perilaku mengenai suatu objek tertentu. Skala ini umumnya
menggunakan lima angka penilaian yaitu; (1) sangat tidak
setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju dan (5) sangat
setuju (Hermawan, 2005). Rincian skala likert yang digunakan
dalam kuesioner penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS) :diberi skor 1
2. Kurang Setuju (KS) :diberi skor 2
3. Cukup Setuju (CS) :diberi skor 3
4. Setuju (S) :diberi skor 4
5. Sangat Setuju (SS) :diberi skor 5

Untuk memudahkan peneliti dan responden untuk
menjawab pertanyaan didalam kuesioner maka perlu devinisi
operasional variabel yang dikaji. Definisi operasional variabel
dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting guna
menghindari penyimpangan atau kesalahpahaman pada saat
pengumpulan data (Muninjaya, 2004). Definisi operasional
variabel yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada
Tabel 3.1.
10. Pengujian Instrumen Kuesioner

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, maka perlu
terlebih dahulu dilakukan uji instrumentasi. Uji ini bertujuan
untuk mengetahui keandalan alat ukur (kuesioner) yang
digunakan dalam penelitian. Pengujian dilakukan menggunakan
uji validitas dan uji reliabilitas.
a. Uji Validitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui butir kuesioner yang
valid dan yang dapat digunakan. Validitas menunjukkan sejauh
mana skor/ nilai/ ukuran yang diperoleh benar-benar
menyatakan hasil pengukuran/ pengamatan yang ingin diukur.
Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara
variabel/ item dengan skor total variabel (Tambajong, 2013).
Pengujian validitas instrumen dalam penelitian menggunakan
teknik analisis koefisien korelasi product-moment pearson
dengan menggunakan taraf signifikan 5%. Menguji valid atau
tidaknya haruslah diuji dengan uji t, yang dilakukan dengan
membandingkan antara thitung dengan ttabel. jika thitung positif dan
lebih besar maka valid atau sebaliknya. Teknik analisis koefisien
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Penelitian

Variabe
l Bebas

Variabel
Indikator Keterangan Sumber

Produk
(X1)

1. Merek
(X1.1)

1. Konsumen memilih
ABWS karena merek
produk yang sudah
terkenal

Karim
dkk, 2014

2. Variasi
Menu (X1.2)

2. Konsumen memilih
ABWS karena pilihan
produk yang disediakan
beragam

Lumintan
g, 2013

3. Rasa
produk (X1.3)

3. Konsumen memilih
ABWS karena cita rasa
produknya enak

Harga
(X2)

1. Harga
(X2.1)

1. Konsumen memilih
ABWS karena harga
produk yang ditawarkan
terjangkau

Karim
dkk, 2014

2. Sistem
pembayaran
(X2.2)

2. Konsumen memilih
ABWS karena sistem
pembayaran bisa
menggunakan uang
cash atau menggunakan
kartu ATM/Debit

Tempat
(X3)

1. Lokasi
udah ditemui
(X3.1)

1. Konsumen memilih
ABWS karena lokasinya
mudah ditemukan

Sukotjo
dan
Radix,
2010

2. Jangkauan
transportasi
(X3.2)

2. Konsumen memilih
ABWS karena mudah
dalam sarana
transportasi apabila
akan ke berkunjung

Karim
dkk, 2014

Promos
i (X4)

1. Media
promosi
(X4.1)

1. Konsumen memilih
ABWS karena
mengetahui dari media
promosi (selebaran,
poster, baliho, mobil,
televisi)

Lumintan
g, 2013
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Lanjutan Tabel 3.1 Definisi Operasional Penelitian
Variabel
Bebas

Variabel
Indikator Keterangan Sumber

2. Informasi
(X4.2)

2. Konsumen memilih
ABWS karena
informasi orang
terdekat

3. Kerja
sama (X4.3)

3. Konsumen memilih
ABWS karena
mengetahui dari
sebuah acara yang
bekerja sama dengan
ABWS

Orang
(X5)

1.
Ketersediaan
membantu
(X5.1)

1. Konsumen memilih
ABWS karena
karyawan bersedia
membantu konsumen
untuk menanyakan
keperluan, mencarikan
tempat duduk dan
membantu memilih
menu yang disediakan

Sukotjo
dan
Radix,
2010

2.
Keramahan
(X5.2)

3. Tampilan
(X5.3)

2. Konsumen memilih
ABWS karena
karyawan ramah
(mengucapkan salam,
murah senyum dan
bersikap sopan kepada
setiap pengunjung)

3. Konsumen memilih
ABWS karena
Karyawan
menggunakan
seragam yang
disediakan dan
berpenampilan rapi
serta bersih

Proses
(X6)

1. Efisiensi
waktu (X6.1)

1. Konsumen memilih
ABWS karena dalam
proses pelayanan tepat
waktu

Sukotjo
dan
Radix,
2010



23

Lanjutan Tabel 3.1 Definisi Operasional Penelitian
Variabel
Bebas

Variabel
Indikator Keterangan Sumber

2. Jenis
layanan
pesanan
(X 6.2)

2. Konsumen memilih
ABWS karena
menerima pesanan
(nasi kotak untuk
acara dalam jumlah
banyak)

Vellas dan
Bechere,
2008

Bukti Fisik
(X7)

1. Desain
dan tata
ruang (X7.1)

1. Konsumen memilih
ABWS karena
ruangan memberikan
kesan nyaman
dengan desain yang
berbeda

Sukotjo
dan Radix,
2010

2.
Kebersihan
lingkungan
(X7.2)

2. Konsumen memilih
ABWS karena
ruangannya bersih
dan rapi

Vellas dan
Bechere,
2008

3. Fasilitas
(X7.3)

3. Konsumen memilih
ABWS karena
fasilitas yang
disediakan
memenuhi
kebutuhan
konsumen

Loyalitas
Konsumen
(Y)

1. Pembelian
ulang

1. Konsumen memilih
ABWS kemudian
akan melakukan
pembelian ulang

Lumintang,
2013

2.
Rekomendasi

2. Konsumen memilih
ABWS kemudian
akan
merekomendasikan
pada orang lain

korelasi product-moment pearson dapat dihitung dengan rumus
sebagai berikut (Soegoto, 2009):
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rxy=
(∑ ) (∑ )(∑ )∑ – (∑ ) [ ∑ (∑ ) ] ……………….…(4)

Di mana:
rxy : Koefisien korelasi Pearson antara item instrumen yang

akan digunakan dan variabel yang bersangkutan
X : Skor item instrumen yang akan digunakan
Y : Skor semua item instrument dalam variabel tersebut
n : Jumlah responden
b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan ukuran konsistensi skor yang
dicapai oleh orang yang sama pada kesempatan yang berbeda,
ide pokoknya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat
dipercaya (Rangkuti, 2008). Menurut Gunawan  dalam oetama
(2011) mengemukakan hasil penelitian dikatakan reliabel
(andal) apabila alpha (α) lebih besar dari 0,05. Dari hasil
perhitungan maka dapat dilihat bahwa koefisien alpha (α) hitung
untuk semua variabel lebih besar dari 0,5 maka dapatlah kita
tarik kesimpulan bahwa kuesioner sebagai alat pengukur dalam
penelitian ini bersifat reliabel. Jadi semua pernyataan untuk
variabel produk (X1), harga (X2), tempat (X3), promosi (X4),
orang (X5), proses(X6) dan bukti fisik (X7) dan loyalitas
konsumen (Y) tersebut dapat digunakan untuk mengumpulkan
data yang diperlukan bagi penelitian. Uji reliabilitas ini
menggunakan rumus alpha cronbach, jika hasil nilai alpha >0,7
artinya reliabilitas mencukupi (sufficient reliability) sementara
jika alpha >0,8 ini mensugestikan seluruh item reliabel dan
seluruh tes secara konsisten secara internal karena memiliki
reliabilitas yang kuat. Jika alpha >0,9 maka reliabilitas
sempurna. Jika alpha antara 0,7 – 0,9 maka reliabilitas tinggi.
Jika alpha antara 0,5 – 0,7 maka reliabilitas moderat. Jika alpha
< 0,5 maka reliabilitas rendah. Rumus alpha cronbach adalah
sebagai berikut (Riskawati, 2013):

r1 = ( ) 1 ∑ …….………………..…(5)
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Keterangan:
r1 = reliabilitas yang dicari
k = Jumlah item pertanyaan yang di uji
∑σ t2 = jumlah varians skor tiap-tiap item
σ t2 = varians total
11. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas dilakukan
untuk mendapatkan suatu kelayakan tentang sejauh mana alat
ukur yang digunakan benar-benar mengukur apa yang telah di
ukur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden,
teknik pengukuran data dengan menggunakan skala likert 1-5
dan selanjutnya data di analisis dengan menggunakan analisis
regresi linier berganda dengan alat bantu software SPSS 17.
A. Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah data terkumpul, maka kemudian dilakukan
analisis data dengan menggunakan analisis regresi linier
berganda. Regresi linier berganda adalah model alat statistik
yang modelnya menggunakan suatu variabel dependent
dihubungkan dengan dua atau lebih dari dua variabel
independent dan secara umum persamaan regresi linier
berganda dapat ditulis sebagai berikut (Komputer, 2009):

Y= β + β X + β X + β X + β X + β X + β X + β X …(6)

Keterangan:
Y = Loyalitas Konsumen X = Variabel Promosi
β = Konstanta X = Variabel Orang
β = Koefisien regresi X = Variabel ProsesX = Variabel Produk X = Variabel Bukti fisikX = Variabel HargaX = Variabel Tempat
B. Pengujian Asumsi Klasik
1. Uji Asumsi Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah
distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi
normal. Uji normalitas pada multivariat sebenarnya sangat
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kompleks, karena harus dilakukan pada seluruh variabel secara
bersama-sama. Namun, uji ini bisa juga dilakukan pada setiap
variabel dengan logika bahwa jika secara individual masing-
masing variabel memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 2010).
Menurut Sugian (2006) untuk mengetahui apakah distrubusi
normal atau tidak maka perlu dilakukan uji normal probability
plot yaitu metode grafis untuk menunjukkan distribusi frekuensi.
Penentuan skalanya diatur sehingga apabila distribusinya
normal dihasilkan suatu garis lurus.
2. Uji Asumsi Multikolinearitas

Uji multikolinearitas tujuannya untuk mengetahui adanya
hubungan antara beberapa atau semua variabel bebas yang
menjelaskan dalam model regresi (Anonimous, 2007). Jika
dalam regresi berganda ada dua atau lebih variabel X yang
memberikan informasi yang sama tentang variabel Y maka
cukup diwakili satu variabel terpilih saja (Simamora, 2005).
Multikolinieritas jika terjadi dalam regresi linier maka untuk
melihatnya dapat digunakan VIF (Varians Inflation Factor). VIF =
1 atau berada di sekitar nilai 1 mengindikasikan tidak ada
korelasi yang signifikan antar variabel bebas (Pujiati dan
Andayani, 2004).
3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat
terjadinya gangguan yang muncul dalam fungsi regresi yang
mempunyai varian yang tidak sama sehingga penaksirannya
tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun sampel besar
(Anonimous, 2007). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi
heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan suatu model
regresi dikatakan tidak terjadi heteroskesdastisitas adalah jika
tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar diatas dan
dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y maka tidak terjadi
heteroskesdastisitas (Ghozali dalam Karim dkk, 2014).
4. Uji Asumsi Autokorelasi

Asumsi dasar berikutnya ialah tidak adanya autokorelasi
dalam nilai sisa (residu), dengan perkataan lain setiap nilai sisa
tidak tergantung pada nilai-nilai sisa sebelum dan sesudahnya.
Untuk menguji asumsi ini dapat digunakan statistik Durbin-
Watson (DW) (Herjanto, 2009).
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C. Uji Hipotesis
1. Uji F

Uji F dipakai untuk melihat pengaruh variabel-variabel
bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. Pengujian
ini dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel,
dengan hipotesis (Herjanto, 2009):
H0: b1=b2= ..., bn = 0 (tidak ada pengaruh yang signifikan pada
model regresi berganda)
Ha: b1=b2= ..., bn ≠ 0 (ada pengaruh yang signifikan pada model
regresi berganda)

Menurut Karim dkk (2014) pengujian dilakukan dengan
cara membandingkan angka taraf signifikan hasil perhitungan
dengan taraf signifikan 0,05 (5%) dengan kriteria sebagai
berikut :
- Jika Fhitung (sig) > 0,05 maka H0 diterima dan Ha di tolak.
- Jika Fhitung (sig) < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha di terima.
2. Uji T

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara
parsial variabel-variabel independen terhadap variabel
dependen yang diketahui pada nilai hitung untuk masing-masing
variabel dengan cara melakukan perbandingan antara nilai-nilai
thitung dengan nilai ttabel pada α = 0,05 atau membandingkan
probabilitas pada taraf nyata 95% dari koefisien parsial (r).
Kriteria penolakan dan penerimaan H0, yaitu (Elcom, 2010):
Nilai t hitung > t tabel => H0 ditolak
Nilai t hitung < t tabel => H0 diterima
3. Uji Koefisien Determinasi

Di dalam regresi linier berganda, koefisien determinasi
diberi notasi R2. Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1 yang
menyatakan situasi variasi Y yang dapat diterangkan oleh
variasi titik X1 sampai dengan Xn. Fungsi dari uji ini ialah
mengindikasikan bagaimana baiknya keseluruhan hubungan
yang diekspresikan oleh persamaan regresi yang menjelaskan
perubahan variabel dependen (Herjanto, 2009).
12. Kesimpulan dan Saran

Tahap akhir dari penelitian ini yaitu menarik kesimpulan
berdasarkan hasil yang diperoleh untuk menjawab rumusan
masalah. Kesimpulan didapatkan berdasarkan hasil penelitian
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yang didukung dengan teori sebagai landasannya. Pada tahap
ini peneliti juga memberikan saran mengenai harapan dan
penelitian selanjutnya. Saran juga dapat berupa masukan untuk
pihak Ayam Bakar Wong Solo terkait dengan penelitian yang
telah dilakukan.
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BAB 4
PEMBAHASAN

4.1 Profil Ayam Bakar Wong Solo (ABWS)
Ayam Bakar Wong Solo merupakan usaha waralaba

dalam payung usaha PT. Sarana Bakar Digdaya yang didirikan
oleh Puspo Wardoyo seorang pria kelahiran Surakarta, 30
November 1957. Pada awalnya Puspo Wardoyo memulai
usahanya dengan membuka warung lesehan di kota Solo Jawa
Tengah sekitar tahun 1990 selapas mengundurkan diri dari
pegawai Negeri Sipil sebagai guru sebuah SMA di Muntilan,
Kabupaten Magelang. Melihat peluang usaha warung makan di
kota medan, Sumatera Utara sangat bagus, maka warung
makan lesehan yang yang termasuk perintis warung makan di
kota Solo pun dijual.

Pada tahun 1991 dengan modal awal Rp. 700.00,00
Puspo Wardoyo membuka warung kaki lima di bilangan polonia
Medan dengan menyewa lahan seluas 4x4 m, yang
menyediakan menu ayam bakar plus nasi. Warung inilah yang
kelak akan melahirkan jaringan “Ayam Bakar Wong Solo”. Pada
awal berdirinya usaha yang dijalankan oleh Bapak Puspo
Wardoyo mengalami masa-masa sulit, berjalan lambat dan tidak
memberikan keuntungan. Tetapi lambat laun Ayam Bakar Wong
Solo memulai melejit dan sukses karena bisa mengatasi
berbagai rintangan dan hambatan hingga bisa eksis, sukses dan
terus berkembang dengan melebarakan usahanya ke beberapa
kota lain melalui cabang-cabang yang didirikan dalam kurun
waktu kurang dari 10 tahun.

Berbekal citra atau brand image Ayam Bakar wong Solo
yang sangat bagus dan kekayaan menu yang disajikan sangat
variatif serta memiliki cita rasa yang khas dan sangat cocok
untuk semua segmen masyarakat, maka pada tahun 1997
Puspo Wardoyo mengembangkan bisnisnya dengan
mewaralabakan Ayam Bakar Wong Solo. Dan ternyata langkah
tersebut mendapat sambutan yang sangat tinggi dari
masyarakat calon investor. Sehingga sampai sekarang Ayam
Bakar Wong Solo yang berkantor di kota medan, telah memiliki
outlet-outlet cabang lebih dari 48 tempat, terbesar di kota-kota di
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Indonesia seperti : Jakarta, Bandung, Padang, Makasar, Bandar
Lampung, Malang dan lain-lainya, bahkan telah membuka outlet
di luar negeri, tepatnya di Selangor, Malaysia.

Untuk outlet cabang Kota Malang, Ayam Bakar Wong
Solo berdiri pada tanggal 8 Maret 2001 yang berada di jalan
Arjuno (Tengger No.2) Malang. Lokasi ini sangat strategis
karena tidak terlalu jauh dari pusat kota malang dan disekitar
terdapat perkantoran, dan pemukiman penduduk. Manajemen
Ayam bakar Wong Solo pusat mempunyai visi perusahaan
sebagai berikut: “menjadi bisnis waralaba Makanan bernuansa
islami yang profesional dan maju”. Misi manajemen Ayam Bakar
Wong Solo Pusat antara lain:
a) Mengelola usaha atau bisnis dengan menerapkan bisnis

secara slami
b) Mencetak generasi insani Ayam Bakar Wong Solo yang

unggul dan sukses baik di dunia maupun di akhirat dengan
penanaman akhlak yang baik dan penerapan budaya Islami

4.2 Karakteristik Responden
Karakteristik responden pada penelitian ini dibedakan

berdasarkan alamat, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir,
jenis pekerjaan, pendapatan/ uang saku dan frekuensi
pembelian. Responden adalah orang yang memberikan
informasi atau data pada pendata (Cahyat dkk, 2007). Hasil
data yang didapatkan dari jawaban responden mengenai
konsumen yang membeli di Ayam Bakar Wong Solo dapat
dilihat pada Tabel 4.1.

Berdasarkan Tabel 4.1 karakterisik yang pertama adalah
alamat konsumen ABWS yang menunjukkan bahwa 80%
konsumen beralamatkan di daerah kota Malang. Hasil ini
menggambarkan bahwa ABWS yang didirikan di kota Malang
memiliki tujuan untuk mengembangkan usahanya dengan cara
membuka cabang agar usahanya semakin berkembang dan
produknya lebih dikenal oleh masyarakat pada umumnya.
Menurut Ekotama (2008) untuk mengembangkan produk pada
suatu bisnis tertentu cara yang banyak sekali ditempuh adalah
membuka cabang.
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Tabel 4.1 Rekapitulasi Karakteristik Responden

No Identitas Responden
Jumlah

Jumlah Presentase
(%)

1. Alamat
a. Malang 72 80
b. Luar Malang 18 20

2. Usia
a. 17 - 30th 62 68,89
b. 31 - 45th 24 26,67
c. 46 - 60th 4 4,44
d. ≥ 61th - -

3. Jenis Kelamin
a. Pria 37 41,11
b. Wanita 53 58,89

4. Pendidikan
a. SD - -
b. SMP - -
c. SMA 41 45,56
d. Diploma 14 15,56
e. Sarjana 35 38,89
f.  Lain-lain… - -

5. Pekerjaan
a. Pegawai negeri 5 5,56
b. Pegawai swasta 27 30
c. Ibu rumah tangga 9 10
d. Pelajar/ Mahasiswa 39 43,33
e. Wiraswasta 8 8,89
f.  Lain-lain… 2 2,22

6. Pendapatan
a. ≤ Rp. 500.000/bln 4 4,44
b. Rp. 500.100– Rp. 1.000.000/bln 27 30



32

Lanjutan Tabel 4.1 Rekapitulasi Karakteristik Responden

No Identitas Responden
Jumlah

Jumlah Presentase
(%)

c. Rp. 1.000.100– Rp. 1.500.000/bln 29 32,22
d. Rp. 1.500.100 – Rp. 2.000.000/bln 15 16,67
e. ≥ Rp. 2.000.000/bln 15 16,67

7. Pembelian
a. 1 kali 34 37,78
b. 2 kali 36 40
c. 3 kali 9 10
d. Lebih dari 3 kali 11 12,22

Sumber: Data primer diolah (2014)

Karakteristik kedua adalah usia konsumen ABWS yang
menunjukkan sebagian besar konsumen berusia 17-30 tahun
(68,89%), Usia  memiliki pengaruh terhadap perbedaan selera
karena diusia-usia tertentu seseorang memilki kemampuan
untuk memilih dan mengkonsumsi suatu produk tertentu yang
dianggap penting dan perlu. Usia dan tahap siklus hidup
mempengaruhi orang untuk membeli barang dan jasa yang
berbeda sepanjang hidupnya (Rangkuti, 2006). Oleh sebab itu
adanya perbedaan usia akan mengakibatkan perbedaan selera
dan kesukaan terhadap barang tertentu, diusia produktif
seseorang akan lebih mudah menerima sesuatu yang baru.

Karakteristik ketiga adalah jenis kelamin, menurut hasil
penelitian 58,89% konsumen ABWS adalah wanita. Hal ini
terjadi karena wanita memilki kebutuhan yang lebih banyak
dibandingkan pria, wanita lebih pemilih dibandingkan pria untuk
beberapa hal yang dianggapnya lebih baik dan juga gaya hidup
wanita lebih tinggi. Gaya hidup seseorang menunjukkan pola
kehidupan orang yang bersangkutan yang tercermin dalam
kegiatan, minat dan pendapatannya (Simamora, 2003). Secara
umum, peranan wanita dalam perekonomian sangatlah besar.
Secara rata-rata, kekuatan membeli mereka sesungguhnya
lebih besar dibandingkan kaum laki-laki, maka dari itu wanita
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sering disebut sebagai the world's largest market segment
(Kartajaya dkk, 2005).

Karakteristik keempat adalah pendidikan terakhir
konsumen di ABWS, diketahui pendidikan yang mendominasi
yaitu SMA sebesar 45,56%. Hal ini terjadi karena kota Malang
adalah kota dimana banyak sekali perguruan tinggi baik negeri
swasta berada. Mahasiswa yang ada di kota Malang pendidikan
terakhirnya adalah SMA atau sederajat. Sesuai hasil wawancara
pada pihak ABWS menyatakan tinggi rendahnya penjualan juga
dipengaruhi factor keberadaan  mahasiswa yang ada di kota
Malang. Pentingnya tingkat pendidikan karena pendidikan
adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pembelian produk
karena pelanggan mempunyai pandangan kedepannya, lebih
rasional serta sanggup mempengaruhi pelanggan lain
(Kartajaya dkk, 2005). Faktor pendidikan ini juga memiliki
hubungan yang kuat dengan faktor pekerjaan dan pendapatan.

Karakteristik selanjutnya adalah jenis pekerjaan
konsumen yang datang ke ABWS, diketahui 43,33% didominasi
oleh pelajar/mahasiswa. Hal ini sesuai dengan kelompok
responden berdasarkan pendidikan terakhirnya. Pekerjaan
seseorang mempengaruhi pola konsumsinya (Rangkuti, 2006).
Untuk itu dengan adanya faktor tersebut maka bisa digunakan
sebagai identifikasi kelompok-kelompok yang memiliki minat
dengan produk yang akan ditawarkan, karena mudah
dipengaruhi teman maka proses pembelian produk ABWS terus
berjalan. Rangkuti (2009) sumber informasi lain yang digunakan
konsumen untuk mencari tahu tentang produk yang dibutuhkan
adalah keluarga, teman, tetangga, teman sekolah atau teman
sejawat, oleh karena itu hubungan konsumen dengan
kelompoknya sangat erat, informasi, pendapat dan saran yang
diberikan kelompok kuat pengaruhnya terhadap pembelian
produk yang diambil.

Karakteristik keenam adalah pendapatan/uang saku dari
konsumen ABWS. Rangkuti (2006) pilihan suatu produk sangat
dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang, jika ekonominya
memadai maka apa yang dibeli akan lebih dibandingkan
ekonomi yang ada dibawahnya. Hasil  menunjukkan 32,22%
pendapatan/uang saku konsumennya Rp. 1.000.100 hingga Rp.



34

1.500.000/bln. Hal ini sesuai dengan pengelompokan
pendidikan dan pekerjaan dari konsumen ABWS. Menurut Latief
(2011) kecenderungan karakteristik pelanggan misalnya
pendidikan dan pekerjaan pribadi seseorang juga termasuk
dalam karakteristik keadaan ekonomi dari seseorang tersebut
sehingga hal ini mempengaruhi faktor ekonomi yaitu
pendapatan seseorang.

Karakteristik konsumen selanjutnya adalah berdasarkan
frekuensi pembelian yang dilakukan oleh konsumen produk
ABWS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 40% konsumen
melakukan pembelian dua kali dalam sebulan. Hal tersebut
dirasa sudah baik, namun akan lebih baik jika konsumennya
bisa meningkatkan pembelian produk di ABWS. Untuk
meningkatkan loyalitas konsumen maka perlu ABWS perlu
memberikan perubahan dan informasi lebih kepada
konsumennya untuk tetap membeli produk yang ditawarkan.
Pelanggan membutuhkan informasi mengenai produk yang
ditawarkan sebagai faktor pertimbangan yang baik (Rangkuti,
2004). Variabel perilaku adalah karakteristik konsumen yang
didasarkan pada cara-cara konsumen menggunakan produk,
manfaatkan yang mereka harapkan dari produk tersebut, alasan
mereka membelinya, dan kesetiaan mereka terhadap produk
tersebut (Griffin dan Ebert, 2005).

Selain karakteristik responden, peneliti juga
menambahkan beberapa pertanyaan tambahan untuk
menambah informasi pada peneliti selanjutnya dan juga pihak
perusahaan sendiri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan
dengan variabel–variabel bauran pemasaran yang digunakan.
Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.2, hasilnya diketahui bahwa
produk yang paling banyak diminati konsumen ABWS adalah
produk utama dari ABWS yaitu ayam bakar. Sebanyak 86,67%
konsumen banyak memilih produk tersebut didasarkan pada
rasa produk yang berbeda dengan produk di tempat lain karena
bumbunya lebih khas dan gurih, meresap kedaging ayamnya
sehingga lebih terasa enak dan pas dilidah konsumen. Tidak
ada artinya ketika suatu produk yang bagus namun manfaatnya
tidak bisa dirasakan oleh konsumen. Konsumen itu mengukur
manfaat produk dari segi rasa dan juga harga, jadi untuk
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Tabel 4.2 Rekapitulasi Pertanyaan Tambahan Untuk
Responden

No Pertanyaan
Jawaban

Jumlah Presentase
(%)

1. Apakah yang menjadi perbedaan
produk tersebut dengan produk
ditempat lain?
a. Rasa 78 86,67

b. Harga 5 5,56

c. Penyajian 7 7,78

2. Bagaimana perbandingan harga
produk tersebut dengan produk
ditempat lain?
a. Lebih murah 8 8,89

b. Sama 67 74,44

c. Lebih mahal 15 16,67

3. Apakah yang mempermudah anda
menemukan lokasi Ayam Bakar Wong
Solo?
a. Dekat pusat kota 51 56,67

b. Dekat pusat perbelanjaan 31 34,44

c. Dekat dengan toko lain 8 8,89

4. Apakah jenis promosi yang membuat
anda mengetahui keberadaan Ayam
Bakar Wong Solo?
a. Media (selebaran, baliho) 8 8,89

b. Event 12 13,33

c. Teman/Orang terdekat 70 77,78
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Lanjutan Tabel 4.2 Rekapitulasi Pertanyaan Tambahan Untuk
Responden

No Pertanyaan
Jawaban

Jumlah Presentase
(%)

5. Hal apakah yang membuat anda
terkesan terhadap karyawan Ayam
Bakar Wong Solo?
a. Penampilan 4 4,44

b. Kebersihan 16 17,78

c. Sopan 70 77,78

6. Bagaimana pelayanan di Ayam Bakar
Wong Solo?
a. Memuaskan 28 31,11

b. Biasa saja 56 62,22

c. Kurang 6 6,67

7. Nuansa dan fasilitas apakah yang
anda rasakan setelah anda berkunjung
ke Ayam Bakar Wong Solo?
a. Lengkap (Nyaman dan berkesan) 25 27,78

b. Standar 60 66,67

c. Kurang 5 5,56

Sumber: Data primer diolah (2014)

mendapatkan loyalitas konsumen kita harus menciptakan
manfaat produk sesuai kebutuhannya khususnya dari segi rasa
dan harga (Ekotama dan Wulandari, 2005).

Harga produk menurut konsumen sama atau setara
dengan produk ditempat lain, hal ini diketahui dengan
persentasenya yang mencapai 74,44%. Di tempat lain yang
menjual produk sejenis yaitu lesehan Yogyakarta sebenarnya
menawarkan harga yang lebih murah yaitu hanya Rp
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16.000/paket namun alas an mereka tetap memilih produk
ABWS karena produknya lebih enak dan berkualitas. Kualitas
produk terhadap harga produk jika harga dan kualitas seimbang,
maka konsumen akan membeli produk tersebut (Soegoto,
2008).

Lokasi ABWS mudah ditemukan karena berada dipusat
kota. Hal ini ditunjukkan dengan persentase sebesar 56,67%,
karena berada di sekitar pusat kota membuat para konsumen
ABWS lebih mudah menemukan lokasinya ditunjang dengan
akses yang mudah dan berada dipusat keramaian. Lokasi
perdagangan yang paling baik adalah yang menjadi pusat
perhatian banyak orang, lokasi yang harus memiliki segala
prasarana dan kemudahan umum (Seng, 2006).

Konsumen memilih produk ABWS juga lebih banyak
karena rekomendasi teman atau keluarga yang terlebih dahulu
membeli di ABWS dengan persentase 77,78%. Hal ini sangat
membantu ABWS karena dengan begitu dapat meningkatkan
loyalitas konsumen terhadap produk ABWS serta dapat
meningkatkan jumlah penjualan. Seseorang yang telah
menggunakan suatu jasa tertentu akan dikatakan loyal jika dia
merekomendasikan pada keluarga atau temannya, begitu
seterusnya (Agung, 2004).

Kesan konsumen terhadap karyawan yang ada di ABWS
adalah kesopanan karyawan yang ada, hal ini dapat dilihat dari
persentasenya yang mencapai 77,78%. Kesopanan karyawan
ini dilihat dari cara mereka memperlakukan konsumennya
dengan baik serta cara mereka berpakaian dengan rapi dan
tertutup. Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan,
karyawan harus selalu bersikap hormat dan sopan, dengan cara
ini maka pelanggan akan senang (Gea dkk, 2005).

Pelayanan di ABWS menurut konsumen masih biasa
saja dengan persentase 62,22% karena rata-rata konsumen
masih menganggap proses pelayanan yang sedikit lebih lama
masih wajar karena produk yang dibuat juga bukan makanan
cepat saji sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama
untuk menyiapkannya. Konsumen adalah nyawa dan sumber
kehidupan, oleh karena itu pelayanan yang terbaik mutlak
diberlakukan demi menjaga kepuasan dan loyalitas konsumen
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(Ras, 2009). Hal yang sama juga terjadi pada nuansa dan
fasilitas yang ditampilkan ABWS, konsumen merasa desain dan
fasilitas yang ada masih standar dengan persentase 66,67%.
Nuansa dan fasilitas standar disini maksudnya sama seperti
ditempat lain yang hanya menyediakan westafel, toilet dan
adanya parkir.

4.3 Hasil Pengujian Instrumen Kuesioner
4.3.1 Hasil Uji Validitas

Kuesioner dalam penelitian ini terlebih dahulu harus
melakukan uji validitas dan reliabilitas Uji ini dilakukan untuk
mengetahui jawaban-jawaban dalam butir pertanyan kuesioner
sudah valid atau tidak. Uji ini dikatakan valid jika nilai r yang
dihitung lebih besar daripada nilai r yang ada pada tabel yaitu
diketahui sebesar 0,207. Nilai 0,207 didapatkan dari jumlah
kuesioner yang digunakan untuk melakukan validasi sejumlah
90 sampel (N=90) dengan taraf kepercayaan 0,05. Hasil uji
validitas dapat dilihat secara keseluruhan dapat dilihat di
Lampiran 4.

Hasil keseluruhan rhitung nilainya melebihi nilai 0,207
sebagai nilai rtabel maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner
yang sudah dibuat valid. Validnya kuesioner ini menunjukkan
syarat sudah terpenuhi untuk suatu bahan penelitian dan juga
dapat menggambarkan bahwa variabel yang digunakan sesuai
dan responden tidak mengalami masalah dalam menjawab
pertanyaan. Suatu kuesioner dikatakan valid jika butir-butir
pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu
yang benar-benar akan diukur oleh kuesioner tersebut (Istijanto,
2009).

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas
Uji selanjutnya adalah uji reliabilitas, uji ini digunakan

untuk mengukur keandalan kuesioner sebagai alat ukur dalam
sebuah penelitian. Kuesioner yang digunakan dinyatakan
reliabel jika memiliki nilai Cronsbach’s Alpha lebih dari 0,05.
Hasil uji reliabilitas secara keseluruhan dapat dilihat dalam
Lampiran 5.
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Nilai uji reliabilitas pada semua variabel yang diteliti
nilainya lebih besar dari 0,05. Menurut Riskawati (2013) uji
reliabilitas biasanya menggunakan nilai Cronsbach’s Alpha
sebagai nilai perbandingan. Jika nilai Cronsbach’s Alpha >0,08
maka dapat disugestikan bahwa seluruh item yang digunakan
reliabel dan seluruh tes secara konsisten secara internal
memiliki reliabilitas yang kuat.

4.4 Hasil Pengujian Asumsi Klasik
4.4.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji untuk mengetahui  data yang
digunakan sudah terdistribusi normal atau tidak. Uji ini dapat kita
lihat melalui grafik normality Plot (P-P Plot) pada Gambar 4.1
dan selengkapnya dapat dilihat pada  Lampiran 7. Pengujian
normalitas pada linier regresi menggunakan sebuah charts,
dasar pengambilan keputusannya yaitu apabila data tersebar
disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis histograf
menuju pola distribusi normal (Komputer, 2009).

Gambar 4.1 Grafik Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil Gambar 4.1 diketahui bahwa pada
grafik titik – titik yang menyebar disekitar daerah garis diagonal
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grafik normality Plot (P-P Plot) sehingga menunjukkan hasil
yang normal pada model regresinya. Hasil data kuesioner dalam
penelitian ini terdistribusi normal sehingga dapat digunakan
untuk menguji pengaruh terhadap loyalitas konsumen. Jika
suatu data normal, maka data akan tersebar di sekeliling garis
diagonalnya (Santoso, 2008).

4.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas adalah uji untuk mengetahui tidak

adanya hubungan atau korelasi antara variabel-variabel bebas
yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel produk (X1),
harga (X2), tempat (X3), promosi (X4), orang (X5), proses (X6)
dan bukti Fisik (X7) dalam model regresinya dengan cara
melihat nilai VIF (Varians Inflation Factor). Hasil uji
multikolinearitas ini dapat dilihat pada Lampiran 7. Uji
multikolinearitas adalah uji yang digunakan pada model regresi
dengan lebih dari satu variabel independen (regresi berganda)
di mana terjadi korelasi yang kuat antar-variabel independen
(Nawari, 2010).

Hasilnya nilai VIF dari masing-masing variabel bebas
penelitian ini adalah produk (1,429), harga (1,856), tempat
(2,064), promosi (1,538), orang (2,120), proses (2,149) dan
bukti Fisik (2,074). Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak
ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF (Varians Inflation
Factor) yang kurang dari 1 dan lebih dari 10. Hal ini dijelaskan
oleh Pujianti dan Andayani (2004) nilai VIF = 1 atau berada di
sekitar nilai 1 mengindikasikan bahwa tidak ada korelasi antara
variabel bebasnya. Jika nilai VIF masih kurang dari 10, maka
multikolinearitas tidak terjadi (Hair et al. dalam Purwoto, 2007).

4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskesdastisitas adalah uji untuk mengetahui

adanya sebuah gangguan dalam model regresi untuk penelitian
ini karena mempunyai variansi yang tidak sama yang
menyebabkan penaksiran yang diharapkan tidak sama. Uji
heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui
apakah sebuah data mempunyai variansi tidak sama diantara
data tersebut (Nisfiannoor, 2009). Hasil uji heteroskedatisitas
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dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan
selengkapnya bisa dilihat pada Lampiran 7.

Hasil uji menggambarkan bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas karena tidak terdapat pola yang terbentuk
dari titik–titik yang ada tersebar diatas dan bawah angka nol
pada sumbu Y. Hal ini dijelaskan oleh Santoso (2010) Jika tidak
ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan dibawah
angka nol (0) pada sumbu Y tanpa membentuk pola yang jelas,
maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.2 Grafik Hasil Uji Heteroskedatisitas

4.4.4 Hasil Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi adalah uji untuk mengetahui adanya

korelasi kesalahan pada model regresi untuk penelitian ini.
Mengetahui adanya korelasi kesalahan dalam uji ini yaitu
dengan cara melihat nilai uji Durbin-Watson (DW) yang telah
diketahui pada data hasil di Lampiran 7. Uji Autokorelasi adalah
uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara
kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada
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periode t sebelumnya pada model regresi linier yang
dipergunakan (Nisfiannoor, 2009).

Hasil data dari uji ini diketahui sebesar 1,613 jadi dapat
disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi
penelitian ini. Menurut Herjanto (2008) untuk mendeteksi ada
tidaknya autokorelasi, dilakukan pengujian Durbin_watson
(DW). Nilai statistik D-W diantara 1,5 sampai 2,5 menyiratkan
tidak adanya autokorelasi diantara nilai sisa. Nilai statistik
Durbin-Watson ditentukan oleh jumlah variabel bebas dan
jumlah sampel.

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda ini adalah sebuah alat

statistik untuk menguji model hubungan antara variabel bebas
dan variabel terikat yang ada. Dalam penelitian ini analisis
regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh
variabel produk, harga, tempat, promosi, orang, proses serta
bukti fisik terhadap loyalitas konsumen. Dari data hasil koefisien
masing-masing variabel dapat dilihat di Tabel 4.3 dan secara
lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6.

Tabel 4.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Variabel Bebas Koefisien Regresi (β)

Konstanta 40,25

Produk (X1) 0,27

Harga (X2) -0,20

Tempat (X3) 0,05

Promosi (X4) 0,24

Orang (X5) 0,30

Proses (X6) -0,02

Bukti Fisik (X7) 0,21

Sumber: Data primer diolah (2014)
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Berdasarkan hasil Tabel 4.3 jika dibuatkan persamaan
regresi linier bergandanya, maka didapatkan sebagai berikut:

Y= 40,25 + 0,27X1 – 0,20X2 + 0,05X3 + 0,24X4 + 0,30X5 –
0,02X6 + 0,21X7

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan:
a) Nilai konstanta bernilai 40,25 hal ini menunjukkan bahwa

apabila semua variabel bebas produk (X1), harga (X2),
tempat (X3), promosi (X4), orang (X5), proses (X6) dan bukti
Fisik (X7) bernilai nol maka nilai loyalitas konsumennya
sebesar konstanta tersebut.

b) Koefisien regresi produk (X1) sebesar 0,27 hal ini
menunjukkan bahwa apabila variabel produk (X1) meningkat
satu maka loyalitas konsumen akan meningkat pula
sebesar nilai koefisiennya dan begitu pula sebaliknya.
Kenaikan dan penurunan loyalitas konsumen oleh variabel
ini dipengaruhi oleh merek produk, pilihan produk yang
beragam dan cita rasa produk yang dirasakan.

c) Koefisien regresi harga (X2) sebesar -0,20 hal ini
menunjukkan bahwa apabila variabel harga (X2) meningkat
satu maka loyalitas konsumen akan menurun sebesar nilai
koefisiennya dan begitu pula sebaliknya, karena nilai negatif
menunjukkan arah yang berlawan. Hal ini dikemukakan
Lind (2008) bahwa koefisien regresi variabel bebas bernilai
negatif menggambarkan hubungan berkebalikan terhadap
variabel terikatnya. Kenaikan dan penurunan loyalitas
konsumen oleh variabel ini dipengaruhi oleh harga produk
dan sistem pembayarannya yang ada di ABWS.

d) Koefisien regresi tempat (X3) sebesar 0,05 hal ini
menunjukkan bahwa apabila variabel tempat (X3) meningkat
satu maka loyalitas konsumen akan meningkat pula
sebesar nilai koefisiennya dan begitu pula sebaliknya.
Kenaikan dan penurunan loyalitas konsumen oleh variabel
ini dipengaruhi oleh lokasi yang mudah ditemukan dan
kemudahan sarana transportasi ke ABWS.

e) Koefisien regresi promosi (X4) sebesar 0,24 hal ini
menunjukkan bahwa apabila variabel promosi (X4)
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meningkat satu maka loyalitas konsumen akan meningkat
pula sebesar nilai koefisiennya dan begitu pula sebaliknya.
Kenaikan dan penurunan loyalitas konsumen oleh variabel
ini dipengaruhi oleh media promosi yang digunakan baik
dari sebaran, poster, baliho, mobil dan televisi bisa juga
melalui informasi orang terdekat atau acara yang bekerja
sama dengan ABWS.

f) Koefisien regresi orang (X5) sebesar 0,30 hal ini
menunjukkan bahwa apabila variabel orang (X5) meningkat
satu maka loyalitas konsumen akan meningkat pula
sebesar nilai koefisiennya dan begitu pula sebaliknya.
Kenaikan dan penurunan loyalitas konsumen oleh variabel
ini dipengaruhi oleh karyawan bersedia membantu
konsumen, keramahan karyawan dan juga penampilan
karyawan sendiri.

g) Koefisien regresi proses (X6) sebesar -0,02 hal ini
menunjukkan bahwa apabila variabel proses (X6) meningkat
satu maka loyalitas konsumen akan menurun sebesar nilai
koefisiennya dan begitu pula sebaliknya, karena nilai negatif
menunjukkan arah yang berlawan. Hal ini dikemukakan
Lind (2008) bahwa koefisien regresi variabel bebas bernilai
negatif menggambarkan hubungan berkebalikan terhadap
variabel terikatnya. Kenaikan dan penurunan loyalitas
konsumen oleh variabel ini dipengaruhi oleh proses
pelayanan yang tepat waktu dan juga penerimaan pesanan
berupa nasi kotak yang disediakan ABWS.

h) Koefisien regresi bukti fisik (X7) sebesar 0,21 hal ini
menunjukkan bahwa apabila variabel bukti fisik (X7)
meningkat satu maka loyalitas konsumen akan meningkat
pula sebesar nilai koefisiennya dan begitu pula sebaliknya.
Kenaikan dan penurunan loyalitas konsumen oleh variabel
ini dipengaruhi oleh ruangan memberi kesan nyaman
dengan desain yang berbeda, rapi dan bersih dan juga
fasilitas yang disediakan lengkap sesuai kebutuhan
konsumen.

i) Berdasarkan persamaan tersebut juga menunjukkan bahwa
variabel orang (X5) memberikan pengaruh yang paling
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besar terhadap loyalitas konsumen, sementara proses (X6)
memberi pengaruh paling kecil terhadap loyalitas konsumen

4.6 Hasil Uji Hipotesis
4.6.1 Hasil Uji F

Uji f ini merupakan uji untuk mengetahui secara simultan
pengaruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu produk (X1), harga (X2), tempat (X3), promosi (X4), orang
(X5), proses (X6) dan bukti Fisik (X7) terhadap variabel terikatnya
yaitu loyalitas konsumen (Y) dengan cara membandingkan nilai
fhitung yang didapatkan dalam pengolahan data lengkap yang
terdapat pada Lampiran 8 dengan nilai ftabel. Nilai ftabel
didapatkan dari tabel nilai f dengan jumlah data sebanyak 90
(N=90) yaitu diketahui sebesar 2,12. Uji f adalah uji yang
berfungsi untuk melihat uji hipotesis yang telah dilakukan secara
bersama-sama terhadap koefisien regresi (Usman dan
Nachrowi, 2004).

Jika fhitung > ftabel maka H0 ditolak. Syaratnya paling tidak
ada satu koefisien dalam persamaan regresi secara signifikan
berbeda dengan nol agar secara keseluruhan model regresi
dapat digunakan untuk peramalan (Herjanto, 2008). Hasil
pengolahan data fhitung diketahui sebesar 7,382 hal ini
menjelaskan bahwa H8 diterima dimana secara simultan
variabel bebas yaitu produk (X1), harga (X2), tempat (X3),
promosi (X4), orang (X5), proses (X6) dan bukti Fisik (X7)
berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu loyalitas
konsumen (Y) karena nilainya lebih besar daripada ftabel.

4.6.2 Hasil Uji T
Uji t ini merupakan uji untuk mengetahui secara parsial

pengaruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian yaitu
produk (X1), harga (X2), tempat (X3), promosi (X4), orang (X5),
proses (X6) dan bukti Fisik (X7) terhadap variabel terikatnya
yaitu loyalitas konsumen (Y) dengan cara membandingkan nilai
thitung dengan nilai ttabel. Perbandingan nilai tersebut dapat dilihat
pada Tabel 4.4 dan secara lengkap terdapat pada Lampiran 8.
Nilai ttabel didapatkan dari tabel nilai distribusi t dengan jumlah
data sebanyak 90 (N=90) yaitu diketahui sebesar 1,66. Uji t
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adalah uji yang berfungsi untuk melihat uji hipotesis secara
individu terhadap koefisisen regresinya (Usman dan Nachrowi,
2004).

Table 4.4 Hasil Uji T
Variabel Bebas thitung ttabel Keterangan

Konstanta 0,861 1,66

Produk (X1) 2,132 1,66 berpengaruh signifikan

Harga (X2) -1,744 1,66 tidak berpengaruh

Tempat (X3) 0,387 1,66 tidak berpengaruh

Promosi (X4) 1,975 1,66 berpengaruh signifikan

Orang (X5) 2,473 1,66 berpengaruh signifikan

Proses (X6) -0,122 1,66 tidak berpengaruh

Bukti Fisik (X7) 1,583 1,66 tidak berpengaruh
Sumber: Data primer diolah (2014)

Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak atau jika menggunakan
SPSS maka kesimpulannya jika signifikan < taraf signifikan yang
digunakan maka dikatakan menolak H0 (Herjanto, 2008). Hasil
pengolahan data untuk mengetahui secara parsial pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikat yang digunakan dalam
penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengaruh Variabel Produk (X1) Terhadap Loyalitas
Konsumen (Y)

Pada Tabel 4.4 hasil thitung > ttabel variabel produk
diketahui sebesar 2,132 dengan nilai signifikan 0,036. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel produk memiliki pengaruh
signifikan terhadap loyalitas konsumen. Arah koefisien
regresinya positif, sehingga H1 diterima dan disimpulkan bahwa
variabel produk memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap loyalitas konsumen untuk membeli produk di ABWS.
Jadi semakin baik produk yang ditawarkan maka akan semakin
meningkatkan loyalitas konsumen. Produk berpengaruh positif
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dan signifikan karena persepsi konsumen ABWS sudah
terbentuk dengan baik.

Persepsi konsumen ini dipengaruhi oleh merek produk
ABWS yang sudah terkenal dikalangan masyarakat Malang dan
sekitarnya dengan kualitas produk yang bisa diandalkan. ABWS
juga menyediakan berbagai menu makanan yang disajikan
dengan cita rasa yang khas dan juga enak yang dapat membuat
konsumen tetap loyal terhadap produk usaha ini. Hal ini
sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Lumintang
(2013) dimana penelitiannya menyimpulkan bahwa secara
parsial variabel produk berpengaruh signifikan dan positif
terhadap loyalitas konsumen. Persepsi pelanggan terhadap
kualitas suatu merek produk akan membentuk persepsi kualitas
keseluruhan dari suatu produk atau jasa yang dapat
menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan dapat
berpengaruh secara langsung kepada keputusan pembelian
konsumen dan loyalitas mereka terhadap merek tersebut
(Durianto, 2004).
2. Pengaruh Variabel Harga (X2) Terhadap Loyalitas
Konsumen (Y)

Pada Tabel 4.4 hasil thitung < ttabel variabel harga diketahui
sebesar -1,742 dengan nilai signifikan 0,085. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel harga tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap loyalitas konsumen. Arah koefisien
regresinya negatif, sehingga H2 ditolak dan disimpulkan bahwa
variabel harga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap
loyalitas konsumen untuk membeli produk di ABWS. Tanda
negatif hanya menunjukkan hubungan yang terjadi positif atau
negatif (Ahman dan Indriani, 2007). Hal ini sependapat dengan
penelitian yang dilakukan oleh Budiyanto (2005) dimana
penelitiannya menyimpulkan bahwa secara parsial variabel
harga tidak berpengaruh signifikan terhadap beli ulang produk.

Variabel harga adalah salah satu variabel dari bauran
pemasaran yang paling fleksibel, yang dapat menyebakan
harga menjadi indikator signifikan atas kualitas, bisa dikatakan
harga menentukan kualitas dari produk yang ditawarkan
ditambah dengan produk yang ditawarkan memiliki merek yang
sudah dikenal. Menurut Anoraga dalam Lumintang (2013)
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mengemukakan  bahwa harga adalah jumlah yang ditagihkan
atas suatu produk atau jasa dan harga merupakan elemen
pemasaran yang menghasilkan pendapatan dan juga dapat
berubah secara fleksibel. Dalam penelitian ini variabel harga
tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen
ABWS karena disebabkan ABWS merupakan satu-satunya
cabang yang ada di kota Malang dengan produk yang
berkualitas dengan merek yang sudah dikenal baik khususnya
di Malang. Hal inilah yang menyebabkan perubahan dari
kebijakan penetapan harga ABWS menjadi faktor yang dinilai
tidak sensitif yang dapat menentukan loyalitas konsumen untuk
membeli produk di ABWS.

Menurut Simamora (2008) ekuitas merek dapat
memperkuatkan program memikat para konsumen baru atau
merangkul kembali konsumen lama. Persepsi kualitas asosiasi
merek dan nama yang terkenal dapat memberikan alasan untuk
membeli dan dapat mempengaruhi kepuasan penggunanya. Hal
yang sama dijelaskan pula oleh Shimp (2008) bahwa merek
memiliki efek jangka panjang yang baik agar membuat
konsumen tidak terlalu sensitive soal harga dan lebih loyal pada
merek. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa harga yang
ditetapkan ABWS tidak mempengaruhi loyalitas konsumen,
karena konsumen loyal terhadap merek dari ABWS yang sudah
banyak dikenal.
3. Pengaruh Variabel Tempat (X3) Terhadap Loyalitas
Konsumen (Y)

Pada Tabel 4.4 hasil thitung < ttabel variabel tempat
diketahui sebesar 0,387 dengan nilai signifikan 0,700. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel tempat tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap loyalitas konsumen. Arah koefisien
regresinya positif, sehingga H3 ditolak dan disimpulkan bahwa
variabel tempat memiliki pengaruh positif tetapi tidak
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen untuk
membeli produk di ABWS. Hal yang sama juga terdapat dalam
penelitian yang dilakukan oleh Budiyanto (2005) dimana
penelitiannya menyimpulkan bahwa secara parsial variabel
tempat tidak berpengaruh signifikan terhadap beli ulang produk.
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Lokasi cabang adalah lokasi kegiatan usaha
perusahaan dalam melayani konsumennya langsung di wilayah
tertentu. Lokasi ini dijadikan tempat penyampaian informasi dan
biasanya lokasi ini dekat dengan pasar atau pusat pusat
pertokoan (Suharyadi dkk, 2007). Dilihat dari tempatnya, pilihan
tempat ABWS sendiri sudah tepat dan strategis, dimana
tempatnya berada dikawasan pusat kota dan ditunjang dengan
kemudahan transportasinya, sehingga keputusan untuk
meningkatkan kemudahan lokasi pada konsumen sudah
dilakukan. Hasil pengujian yang justru tidak menunjukkan
pengaruh yang signifikan menunjukkan bahwa khusus ABWS,
tempat tidak dijadikan suatu keputusan utama bagi konsumen
ABWS dalam memilih produk karena sifat dan karakteristik
produknya yang menjadi hal utama bagi konsumen. Untuk
produk ABWS sendiri memiliki merek produk yang sudah
banyak dikenal sehingga konsumennya tidak
mempermasalahkan tempatnya. Namun jika untuk beberapa
tahun mendatang jumlah cabang yang ada di Malang
bertambah maka perlu penataan tempat kembali untuk
menambah kemudahan pagi konsumennya.
4. Pengaruh Variabel Promosi (X4) Terhadap Loyalitas
Konsumen (Y)

Pada Tabel 4.4 hasil thitung > ttabel variabel promosi
diketahui sebesar 1,975 dengan nilai signifikan 0,052. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel promosi memiliki pengaruh
signifikan terhadap loyalitas konsumen. Arah koefisien
regresinya positif, sehingga H4 diterima dan disimpulkan bahwa
variabel promosi memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap loyalitas konsumen untuk membeli produk di ABWS.
jadi semakin baik promosi yang dilakukan maka akan semakin
meningkatkan loyalitas konsumen

Promosi berpengaruh positif dan signifikan
menggambarkan bahwa promosi yang dilakukan ABWS dapat
dikatakan sudah baik namun tetap harus ditingkatkan, hal ini
dikarenakan konsumen rata-rata mengetahui usaha ini dari
teman atau keluarga mereka yang sebelumnya sudah pernah
mengkonsumsi produk ABWS. Hal ini sependapat dengan
penelitian yang dilakukan oleh Lumintang (2013) dimana
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penelitiannya menyimpulkan bahwa secara parsial variabel
promosi berpengaruh signifikan dan positif terhadap loyalitas
konsumen. Informasi dari mulut ke mulut merupakan suatu hal
yang baik untuk loyalitas konsumennya ketika konsumen
sebelumnya memberi informasi yang baik karena puas terhadap
apa yang didapatkannya di ABWS namun hal buruk juga
mungkin juga bisa terjadi ketika konsumen kurang puas dan
memberikan informasi kurang baik terhadap orang lain dan
membentuk persepsi buruk pada orang tersebut, untuk itu
diharapkan pihak ABWS semaksimal mungkin membuat
konsumennya puas. Referensi adalah jalur yang paling kuat
bagi bisnis manapun untuk dapat sukses merekrut para
pelanggan baru. Referensi juga sangat efektif karena referensi
itu datang dari pihak kedua yang terpercaya (Griffin, 2005).
5. Pengaruh Variabel Orang (X5) Terhadap Loyalitas
Konsumen (Y)

Pada Tabel 4.4 hasil thitung > ttabel variabel orang diketahui
sebesar 2,473 dengan nilai signifikan 0,015. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel orang memiliki pengaruh
signifikan terhadap loyalitas konsumen. Arah koefisien
regresinya positif, sehingga H5 diterima dan disimpulkan bahwa
variabel orang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
loyalitas konsumen untuk membeli produk di ABWS. Jadi
semakin baik orang atau karyawan dalam menjamu konsumen
maka akan semakin meningkatkan loyalitas konsumen. Hal ini
sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmiyati dkk
(2013) dimana penelitiannya menyimpulkan bahwa secara
parsial variabel orang berpengaruh signifikan dan positif
terhadap loyalitas konsumen.

Variabel orang disini adalah karyawan yang secara
langsung berhubungan dengan para konsumen ketika mereka
berkunjung ke ABWS. Orang adalah pelaku yang menyajikan
jasa dan dapat mempengaruhi persepsi pembeli (Yazid dalam
Rakhmad, 2009). Karyawan dapat memiliki pengaruh yang
besar terhadap loyalitas konsumen ABWS karena karyawan
juga bertanggung jawab untuk tetap menjaga sikapnya agar
konsumen merasa nyaman sehingga puas terhadap pelayanan
yang diberikan.
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Karyawan yang bersedia membantu konsumen untuk
memudahkan konsumen saat membeli produk ABWS, perilaku
karyawan yang ramah, sopan serta rapi dalam berpakaian dapat
membuat konsumen merasa nyaman dan dimudahkan,
sehingga konsumen puas dan dapat membentuk loyalitas
konsumen. Tingkat kepuasan konsumen akan menjadi penentu
keputusan konsumen untuk membeli kembali atau tidak
(Widjaja, 2009). Peningkatan kinerja karyawan perlu diberikan
agar konsumen semakin puas, pelatihan atau training adalah
salah satu caranya. Peningkatan kinerja karyawan dapat
ditingkatkan salah satunya dengan cara pelatihan (Hawley,
2004).
6. Pengaruh Variabel Proses (X6) Terhadap Loyalitas
Konsumen (Y)

Pada Tabel 4.4 hasil thitung < ttabel variabel proses
diketahui sebesar -0,122 dengan nilai signifikan 0,903. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel proses tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap loyalitas konsumen. Arah koefisien
regresinya negatif, sehingga H6 ditolak dan disimpulkan bahwa
variabel proses tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap
loyalitas konsumen untuk membeli produk di ABWS. Tanda
negatif hanya menunjukkan hubungan yang terjadi positif atau
negatif (Ahman dan Indriani, 2007). Hal ini sependapat dengan
penelitian yang dilakukan oleh Dalimunthe (2011) dimana
penelitiannya menyimpulkan bahwa secara parsial variabel
proses tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas
konsumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel proses
tidak mempengaruhi loyalitas konsumen dikarenakan konsumen
tidak terlalu memperhatikan komponen proses dalam aliran
aktivitas ABWS dalam menyajikan menu pesanan konsumen.
Konsumen tidak memperhatikan karena konsumen sudah
paham jika ABWS merupakan salah satu usaha restoran yang
menyediakan makanan yang berkualitas yang menjaga mutunya
dengan menyajikan makanan yang segar dengan cita rasa yang
khas, dan untuk mendapatkan kualitas dan mutu produk yang
baik tersebut maka ABWS perlu waktu untuk menyiapkan menu
yang dipesan oleh konsumennya.
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Menurut Ma'arif dan Tanjung (2008) saat ini, mutu
dipandang sebagai senjata persaingan, apalagi bagi bisnis yang
bergerak pada campuran antara produk dan jasa seperti
restoran, maka mutu produk tidak dapat dipisahkan dengan
mutu pelayanan, sedangkan mutu bergantung pada kaca mata
pelanggan dengan cara menjaga kepuasannya. Sehingga dapat
dikatakan semua keputusan kembali kepada konsumennya,
ketika konsumen tidak mempermasalahkan proses pelayanan
yang ada di ABWS karena mereka melihat sisi mutu yang
diberikan maka variabel proses tidak menjadi suatu hal yang
berpengaruh untuk loyalitas mereka pada ABWS karena produk
yang mereka inginkan sesuai dengan persepsi mereka.
7. Pengaruh Variabel Bukti Fisik  (X7) Terhadap Loyalitas
Konsumen (Y)

Pada Tabel 4.4 hasil thitung < ttabel variabel bukti fisik
diketahui sebesar 1,583 dengan nilai signifikan 0,117. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel bukti fisik tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap loyalitas konsumen. Arah koefisien
regresinya positif, sehingga H7 ditolak dan disimpulkan bahwa
variabel bukti fisik memiliki pengaruh positif tetapi tidak
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen untuk
membeli produk di ABWS. Hal ini tidak sependapat dengan
penelitian yang dilakukan oleh Dalimunthe (2011) dimana
penelitiannya menyimpulkan bahwa secara parsial variabel bukti
fisik berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen.

Variabel bukti fisik yang menggambarkan lingkungan
fisik ABWS, dimana penyedia dan konsumennya berinteraksi
dengan disertai unsur-unsur  lain yang terlihat untuk menambah
nilai dari ABWS, dengan adanya bukti fisik kita dapat
meningkatkan citra produk kita kepada konsumen untuk
mengurangi rasa ketidakpuasaan konsumen yang dapat
mempengaruhi loyalitasnya kepada ABWS. Hasil yang
menunjukkan bahwa variabel bukti fisik yang tidak memiliki
pengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas konsumen ABWS,
hal ini dikarenakan pelayanan yang diberikan karyawannya
sudah memuaskan sehingga bukti fisik yang merupakan fasilitas
pendukung tidak terlalu mendapatkan perhatian dari konsumen.
Konsumen merasa apa yang diberikan ABWS sama seperti
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yang diberikan usaha restoran yang lainnya, meski kenyamanan
konsumen dari segi fasilitas sebenarnya sangat menunjang
untuk mempengaruhi konsumen agar tetap loyal terhadap suatu
merek produk tertentu. Dengan adanya hal ini maka ABWS
harus tetap memperbaiki dan menambah hal apa saja yang
masih kurang dalam desain, fasilitas ruangannya untuk
mempengaruhi konsumen agar loyal terhadap ABWS. Usaha
harus menyadari pentingnya penciptaan citra yang tepat untuk
toko mereka dan bagaimana tata letak serta fasilitas toko
tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap menarik
pelanggan agar terus kembali (Zimmer dkk, 2009).

4.6.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Uji determinasi ini merupakan uji untuk mengetahui

seberapa besar nilai dari variabel bebas yang digunakan dalam
penelitian ini, yaitu produk (X1), harga (X2), tempat (X3), promosi
(X4), orang (X5), proses (X6) dan bukti fisik (X7) dapat
menjelaskan perubahan variabel terikat yaitu loyalitas
konsumen (Y). Uji koefisien determinasi (R square) dapat
digunakan untuk mengetahui besarnya variasi variabel bebas
untuk menerangkan perubahan variabel terikat (Wicaksono,
2006). Hasil pengolahan data yang terdapat pada Lampiran 8
didapatkan koefisien determinasi (R square) sebesar 0,387.
Nilai tersebut menjelaskan bahwa variabel bauran pemasaran
dalam penelitian ini mempengaruhi loyalitas konsumen untuk
membeli produk di ABWS sebesar 38,7 %, sedangkan nilai
sisanya yaitu 61,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain
variabel bauran pemasaran. Faktor lain tersebut antara lain
daya beli konsumen, kebutuhan konsumen terhadap kebutuhan
sekunder dan lingkungan keluarga atau teman yang
mempengaruhi konsumen untuk membeli produk.

Uji koefisien determinasi adalah uji untuk menunjukkan
persentase keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model.
Angka ini menggambarkan keeratan data dengan model yang
dipasang. Nilai R2 adalah antara 0 dan 100%, nilai R2 yang
besar menunjukkan kaitan yang erat antara data dengan
modelnya (Saefuddin dkk, 2009).
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Di dalam riset pemasaran, variabel independen  bisa
berupa strategi pemasaran (bauran pemasaran) dapat pula
kondisi lingkungan luar  (seperti daya beli konsumen, kondisi
politik) atau faktor perilaku konsumen (misalnya demografik
konsumen), yang mempengaruhi variabel dependen berupa
volume penjualan, tingkat kepuasan pelanggan, loyalitas
pelanggan dan sebagainya (Istijanto 2009). Menurut Vellas dan
dan Bechere (2008) tiga faktor prinsip yang mempengaruhi
pilihan konsumen adalah kebutuhan konsumen, persepsi dan
evaluasi informasi mengenai sebuah produk dan sikap terhadap
produk alternatif. Pengaruh lingkungan (kebudayaan, strata
sosial, kelompok, keluarga dan lainnya) dan juga strategi bauran
pemasaran.
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BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Hasil analisis pengaruh penerapan bauran pemasaran

terhadap loyalitas konsumen di Ayam Bakar Wong Solo yang
menggunakan 7 variabel yaitu produk, harga, tempat promosi,
orang, proses dan bukti fisik menghasilkan persamaan regresi
linier berganda sebagai berikut:
Y = 40,25 + 0,27X1 – 0,20X2 + 0,05X3 + 0,24X4 + 0,30X5 –
0,02X6 + 0,21X7

Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa 38,7 %
variabel produk, harga, tempat, promosi, orang, proses dan
bukti fisik mempengaruhi loyalitas konsumen Ayam Bakar Wong
Solo, sedangkan sisanya 61,3 % dipengaruhi variabel lain.
Secara parsial variabel produk, promosi dan orang berpengaruh
signifikan terhadap loyalitas konsumen Ayam Bakar Wong Solo,
sedangkan variabel harga, tempat, proses dan bukti fisik tidak
berpengaruh terhadap loyalitas konsumen Ayam Bakar Wong
Solo.

5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan

hasil penelitian diantaranya:
a) Ayam Bakar Wong Solo perlu meningkatkan persepsi

konsumen agar loyalitas konsumen tetap bisa
dipertahankan atau bahkan ditingkatkan dengan cara
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

b) Diharapkan penelitian selanjutnya untuk mengamati atau
menambahkan lagi indikator yang digunakan dalam setiap
variabelnya agar hasil lebih maksimal. Penambahan
indikator diantaranya pada variabel produk yaitu tampilan
produknya, variabel harga yaitu pemberian diskon dan juga
variabel proses yaitu jam buka Ayam Bakar Wong Solo.
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Lampiran 1. Format Kuesioner Penelitian

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG

Jl. Veteran, Malang 65145, Telp (0341) 551611

Bapak/Ibu/Sdr(i) yang terhormat,
Konsumen Ayam Bakar Wong Solo
Di tempat

Saya adalah mahasiswi Jurusan Teknologi Industri
Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya
(UB) Malang yang sedang melakukan penelitian tugas akhir
saya mengenai “Analisis Pengaruh Penerapan Bauran
Pemasaran Terhadap Loyalitas Konsumen Untuk Membeli
Produk di Ayam Bakar Wong Solo dengan Menggunakan
Analisis Regresi Linier Berganda“. Sehubungan dengan hal
tersebut saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr(i)
bisa membantu saya untuk mengisi kuesioner di bawah ini.

Atas bantuan dan partisipasi bapak/ibu/sdr(i) mengisi
kuesioner ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Hormat saya,

AYUNIARTIKA
Petunjuk pengisian:
1. Kuesioner ini dibuat hanya semata-mata ditunjukkan untuk

keperluan ilmiah dan penyelesaian tugas akhir studi, oleh
karena itu jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr(i) berikan sangatlah
dibutuhkan.

2. Bapak/Ibu/Sdr(i) diminta untuk memberikan tanda silang (X)
pada pilihan jawaban yang telah disediakan.

A. IDENTITAS RESPONDEN
1) Nama   :
2) Alamat :
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3) Berapa usia anda?
a. 17 - 30th c. 46 - 60th
b. 31 - 45th d. ≥ 61th

4) Apa jenis kelamin anda?
a. Pria b. Wanita

5) Apa pendidikan terakhir anda?
a. SD d. Diploma
b. SMP e. Sarjana
c. SMA f.  Lain-lain…

6) Apa pekerjaan anda?
a. Pegawai negeri d. Pelajar/ Mahasiswa
b. Pegawai swasta e. Wiraswasta
c. Ibu rumah tangga f.  Lain-lain…

7) Berapa pendapatan/ uang saku anda perbulan?
a. ≤ Rp. 500.000/bln
b. Rp. 500.100 – Rp. 1.000.000/bln
c. Rp. 1.000.100 – Rp. 1.500.000/bln
d. Rp. 1.500.100 – Rp. 2.000.000/bln
e. ≥ Rp. 2.000.000/bln

8) Berapa kali anda melakukan pembelian produk di Ayam
Bakar Wong Solo perbulannya?
a. 1 kali c. 3 kali
b. 2 kali d. Lebih dari 3 kali

B. Pertanyaan Tambahan
Petunjuk pengisian: Bapak/Ibu/Sdr(i) diminta untuk memilih
salah satu pilihan yang ada dengan memberikan tanda silang
(X) pada pilihan jawaban yang telah disediakan serta
memberikan alasan pilihan.

1. Apakah yang menjadi perbedaan produk tersebut dengan
produk ditempat lain?
a. Rasa b. Harga c. Penyajian
Alasan Anda: …

2. Bagaimana perbandingan harga produk tersebut dengan
produk ditempat lain?

Produk apa yang anda beli di Ayam Bakar Wong Solo: …
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a. Lebih murah b. Sama c. Lebih mahal
Alasan Anda: …

3. Apakah yang mempermudah anda menemukan lokasi Ayam
Bakar Wong Solo?
a. Dekat pusat kota c. Dekat dengan toko lain
b. Dekat pusat perbelanjaan
Alasan Anda: …

4. Apakah jenis promosi yang membuat anda mengetahui
keberadaan Ayam Bakar Wong Solo?
a. Media (selebaran, baliho) b. Event c.
Teman/Orang terdekat
Alasan Anda: …

5. Hal apakah yang membuat anda terkesan terhadap karyawan
Ayam Bakar Wong Solo?
a. Penampilan b. Kebersihan c. Sopan
Alasan Anda: …

6. Bagaimana pelayanan di Ayam Bakar Wong Solo?
a. Memuaskan b. Biasa saja c. Kurang
Alasan Anda: …

7. Nuansa dan fasilitas apakah yang anda rasakan setelah anda
berkunjung ke Ayam Bakar Wong Solo?
a. Lengkap (Nyaman dan berkesan) b. Standar
c. Kurang
Alasan Anda: …

C. KUESIONER
Analisis Pengaruh Penerapan Bauran Pemasaran Terhadap

Loyalitas Konsumen Untuk Membeli Produk di Ayam
Bakar Wong Solo

Petunjuk:
1. Bapak/Ibu/Sdr(i) diminta untuk memberikan penilaian apakah

atribut-atribut yang ada tersebut berpengaruh atau tidak
terhadap loyalitas konsumen untuk membeli produk Ayam
Bakar Wong Solo (ABWS).

2. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang paling
sesuai dengan pendapat saudara. Kriteria Penilaian :
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 Sangat Tidak Setuju (STS) :diberi skor 1
 Kurang Setuju (KS) :diberi skor 2
 Cukup Setuju (CS) :diberi skor 3
 Setuju (S) :diberi skor 4
 Sangat Setuju (SS) :diberi skor 5

No. Atribut (Produk)
Kriteria Penilaian

1 2 3 4 5

1. Anda memilih ABWS karena merek
produk yang sudah terkenal

2. Anda memilih ABWS karena pilihan
produk yang disediakan beragam

3. Anda memilih ABWS karena cita
rasa produknya enak

No. Atribut (Harga)
Kriteria Penilaian
1 2 3 4 5

1. Anda memilih ABWS karena harga
produk yang ditawarkan terjangkau

2.

Anda memilih ABWS karena sistem
pembayaran bisa menggunakan
uang cash atau menggunakan kartu
ATM/ Debit

No. Atribut (Tempat)
Kriteria Penilaian

1 2 3 4 5

1. Anda memilih ABWS karena
lokasinya mudah ditemukan

2.
Anda memilih ABWS karena mudah
dalam sarana transportasi apabila
akan ke berkunjung
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No. Atribut (Promosi)
Kriteria Penilaian

1 2 3 4 5

1.

Anda memilih ABWS karena
mengetahui dari media promosi
(selebaran, poster, baliho, mobil,
televisi)

2. Anda memilih ABWS karena
informasi orang terdekat

3.
Anda memilih ABWS karena
mengetahui dari sebuah acara yang
bekerja sama dengan ABWS

No. Atribut (Orang) Kriteria Penilaian
1 2 3 4 5

1.

Anda memilih ABWS karena
karyawan bersedia membantu anda
untuk menanyakan keperluan,
mencarikan tempat duduk dan
membantu memilih menu yang
disediakan

2.

Anda memilih ABWS karena
karyawan ramah (mengucapkan
salam, murah senyum dan bersikap
sopan kepada setiap pengunjung)

3.

Anda memilih ABWS karena
Karyawan menggunakan seragam
yang disediakan dan berpenampilan
rapi, sopan serta bersih

No. Atribut (Proses)
Kriteria Penilaian

1 2 3 4 5

1. Anda memilih ABWS karena dalam
proses pelayanan tepat waktu

2.
Anda memilih ABWS karena dapat
menerima pesanan (nasi kotak untuk
acara dalam jumlah banyak)
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No. Atribut (Bukti fisik)
Kriteria Penilaian

1 2 3 4 5

1.
Anda memilih ABWS karena ruangan
memberikan kesan nyaman dengan
desain yang berbeda

2. Anda memilih ABWS karena
ruangannya bersih dan rapi

3.
Anda memilih ABWS karena fasilitas
yang disediakan memenuhi
kebutuhan anda

No. Atribut (Loyalitas Konsumen)
Kriteria Penilaian

1 2 3 4 5

1.
Anda akan bersedia melakukan
pembelian ulang terhadap produk
yang anda beli sekarang

2.

Anda akan bersedia
merekomendasikan pada orang lain
agar membeli produk yang
disediakan ABWS

3. Anda tidak akan membeli produk
selain yang di produksi ABWS
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Lampiran 2. Tabulasi Data Pengolahan Kuesioner Variabel X1,
X2, X3, X4
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Lanjutan Lampiran 2. Tabulasi Data Pengolahan Kuesioner
Variabel X1, X2, X3, X4
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Lanjutan Lampiran 2. Tabulasi Data Pengolahan Kuesioner
Variabel X1, X2, X3, X4
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Lampiran 3. Tabulasi Data Pengolahan Kuesioner Variabel X5,
X6, X7, Y
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Lanjutan Lampiran 3. Tabulasi Data Pengolahan Kuesioner
Variabel X5, X6, X7, Y
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Lanjutan Lampiran 3. Tabulasi Data Pengolahan Kuesioner
Variabel X5, X6, X7, Y
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Lampiran 4. Data Hasil Uji Validitas Kuesioner

1. Produk

2. Harga

3. Tempat
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Lanjutan Lampiran 4. Data Hasil Uji Validitas Kuesioner

4. Promosi

5. Orang

6. Proses
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Lanjutan Lampiran 4. Data Hasil Uji Validitas Kuesioner

7. Bukti Fisik

8. Loyalitas Konsumen
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Lampiran 5. Data Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner

1. Produk 5. Orang

2. Harga 6. Proses

3. Tempat 7. Bukti Fisik

4. Promosi 8. Loyalitas
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Lampiran 6. Data Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
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Lampiran 7. Data Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

2. Uji Multikolinearitas
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Lanjutan Lampiran 7. Data Hasil Uji Asumsi Klasik

3. Uji Heteroskedastisitas

4. Uji Autokorelasi
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Lampiran 8. Data Hasil Uji Hipotesis

1. Uji F

2. Uji T

3. Uji Determinasi
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