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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Profil Djati Lounge Malang 

 Djati Lounge merupakan sebuah restoran yang menjadi salah satu fasilitas 

dari sebuah penginapan yang bernama Djoglo Luxury Bungalow. Telah berjalan 

dua tahun, Djati Lounge berdiri pada tahun 2015. Tidak hanya untuk pengunjung 

dari Djoglo Luxury Bungalow, Djati Lounge juga terbuka untuk umum. Djati 

Lounge berlokasi di Kota Malang tepatnya di Jalan Green Wood Golf Mansion 

No.49 Araya, Malang.  

Djati Lounge berdiri diatas lahan sebesar 1,3 hektar dan menampilkan 

suasana khas Indonesia yang eksotis dengan memadukan warisan keindahan alam 

dan gaya hidup modern. Disamping itu Djati Lounge di desain dengan sentuhan 

konsep modern luxury serta menyajikan hidangan makanan dan minuman 

bernuansa barat. 

 Berangkat dari visinya yaitu menciptakan tempat melarikan diri dari 

rutinitas sehari-hari, Djati Lounge dalam menciptakan suasana yang santai 

menampilkan pemandangan bentangan padang golf serta kolam renang pada sisi 

luar bangunan. Untuk menambah suasana santai dan nyaman bagi konsumennya 

Djati Lounge menggunakan sofa untuk tempat duduk pengunjung selain itu, 

menata pencahayaan pada dalam dan luar bangunan dengan lampu berwarna 

kuning dan putih menyesuaikan warna dominan yang terdapat pada bangunan 
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yaitu coklat, serta mengatur layout meja pengunjung agar berjauhan satu sama 

lain.  

Gambar 4.1  

Tampak Luar Bangunan Djati Lounge 

 
 Sumber: Djatilounge.com, 2017 

Berdasarkan namanya, Djati Lounge konsisten dalam menampilkan 

nuansa kayu jati pada bagian dalam maupun luar bangunan. Hal ini terlihat pada 

perabotan yang digunakan berbahan kayu jati seperti kursi, meja, pajangan. Selain 

itu, lantai hingga tiang pondasi menggunakan warna kayu untuk menambah unsur 

kayu jati. 

Gambar 4.2  

Tampak Dalam Bangunan Djati Lounge 

 
 Sumber: Djatilounge.com, 2017 
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 Bangunan dari Djati Lounge yang luas serta pemandangan yang disajikan  

dapat dimanfaatkan untuk konsumen yang ingin merancang sebuah. Sehingga 

seringkali terdapat event di Djati Lounge baik private maupun terbuka untuk 

public. 

Gambar 4.3  

Acara Pernikahan di Djati Lounge 

  
Sumber: Djatilounge.com, 2017 

 

4.1.2 Logo Djati Lounge 

Setiap usaha memiliki logo yang mewakili identitas yang menunjukkan 

citra di mata konsumen, seperti halnya dengan Djati Lounge yang memiliki logo 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut ini: 

Gambar 4.4  

Logo Djati Lounge 

 
 Sumber: Djatilounge.com, 2017 



52 

 

 

 

4.2 Karakteristik Responden 

 Dari hasil penyebaran kuesioner kepada sebagian mahasiswa yang 

berjumlah 100 responden, maka dapat diperoleh gambaran karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan 

pendapatan responden. Gambaran karakteristik responden secara rinci adalah 

sebagai berikut : 

4.2.1 Jenis Kelamin Responden 

 Data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

tabel 4.1 berikut : 

Tabel 4.1  

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki - laki 37 37% 

Perempuan 63 63% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

 Berdasarkan data di atas diperoleh sebanyak 100 responden yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini. Berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui 

bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan menjadi responden terbanyak 

dalam penelitian ini, dengan jumlah sebanyak 63 responden atau sebesar 63%. 

Sementara jumlah responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 37 

responden atau sebesar 37%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini 

responden sebagai konsumen Djati Lounge lebih banyak perempuan 

dibandingkan laki-laki karena perempuan lebih tertarik dengan restoran yang 

memiliki konsep unik, berbeda prespektif dengan laki-laki yang tidak terlalu 
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menitik beratkan konsep yang diciptakan oleh restoran. Sehingga, perempuan 

cenderung lebih tertarik mengunjungi restoran dengan konsep yang unik. 

4.2.2 Usia Responden 

 Data karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.2 

berikut : 

Tabel 4.2  

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Umur Frekuensi Persentase 

18 - 23 Tahun 46 46% 

24 - 29 Tahun 27 27% 

30 - 35 Tahun 18 18% 

≥ 36 Tahun 9 9% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa responden dengan  

usia 18-23 tahun menjadi responden terbanyak dibandingkan yang lain sebanyak 

46 responden atau 46%. Hal ini sesuai dari data yang diperoleh yang merujuk 

kepada tabel 4.3 yaitu pekerjaan responden yang dominan adalah sebagai pelajar 

atau mahasiswa. Sehingga pada umur tersebut biaya hidup masih ditunjang oleh 

orang tua dan sudah memiliki daya beli untuk makan dan minum di Djati Lounge 

serta belum banyak memiliki alokasi pengeluaran tetap yang menjadikan potensi 

bagi responden untuk lebih konsumtif dalam menghabiskan pendapatannya. 

Diketahui pada kategori responden dengan umur 24-29 tahun sebanyak 27 

responden atau 27% yang merupakan terbanyak kedua. Hal ini dikarenakan pada 

usia tersebut sebagian responden sudah berkeluarga dan telah memiliki pekerjaan 

sehingga tidak memiliki banyak waktu luang dan hanya mengunjungi Djati 

Lounge hanya pada waktu tertentu seperti bertemu dengan mitra kerja. Sementara, 
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pada usia 30-35 tahun sebanyak 18 responden atau 18% dan 9 responden atau 9% 

pada usia ≥36 tahun. Pada umur tersebut responden sudah berkeluarga dan 

terdapat intensitas yang tinggi untuk makan serta berkumpul bersama keluarga 

dirumah, sehingga intensitas untuk mengunjungi restoran menjadi lebih rendah, 

selain itu pada umur tersebut konsep restoran tidak dijadikan faktor utama dalam 

sebuah pengambilan keputusan untuk kegiatan berkumpul bersama keluarga.  

Tabel 4.2 menunjukkan antara usia dan frekuensi berbanding terbalik, 

dengan usia 18-23 tahun menjadi mayoritas konsumen dari Djati Lounge, karena 

lebih memiliki ketertarikan maupun faktor lain untuk melakukan konsumsi 

produk di Djati Lounge dibandingkan dengan responden lain.  

4.2.3 Pekerjaan Responden 

 Data karakteristik responden berdasarkan Pekerjaan dapat dilihat pada 

Tabel 4.3 berikut : 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi Persentase 

Pelajar/Mahasiswa 52 52% 

PNS/Pegawai BUMN 17 17% 

Pegawai Swasta 14 14% 

Wiraswasta 9 9% 

Ibu Rumah Tangga 8 8% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

 Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa distribusi responden 

dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis pekerjaan responden. Data 

menunjukkan responden dengan pekerjaan sebagai Pelajar/Mahasiswa 

mendominasi yaitu sebanyak 52 responden atau 52% dibandingkan responden 

dengan jenis pekerjaan lain. Hal ini menunjukkan bahwa Pelajar/Mahasiswa 
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memiliki ketertarikan maupun waktu luang untuk berkumpul bersama lebih tinggi 

serta terdapat perputaran informasi di lingkungan Pelajar/Mahasiswa mengenai 

restoran atau cafe terbaru maupun memiliki konsep unik di malang dibandingkan 

responden yang sudah bekerja, sehingga Pelajar/Mahasiswa dominan melakukan 

keputusan pembelian di Djati Lounge. 

Selanjutnya responden dengan pekerjaan sebagai PNS/Pegawai BUMN 

sebanyak 17 responden atau 17%. Hal ini dikarenakan responden dengan 

pekerjaan sebagai PNS/Pegawai BUMN pada lingkungannya lebih sedikit 

memperoleh informasi mengenai Djati Lounge, tidak seperti lingkungan 

Pelajar/Mahasiswa sehingga, responden dari pekerjaan ini tidak dominan sebagai 

konsumen Djati Lounge. Pada posisi terakhir dengan pekerjaan sebagai ibu rumah 

tangga sebanyak 8 responden atau 8%. Hal ini disebabkan pekerjaan sebagai ibu 

rumah tangga lebih banyak menghabiskan waktunya dirumah dan cenderung 

pembayaran tagihan dilakukan oleh suami, selain itu responden dengan pekerjaan 

sebagai ibu rumah tangga hanya makan dan minum di Djati Lounge pada waktu 

tertentu saja seperti saat arisan bersama teman atau keluarga besar.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa minat dari kalangan 

Pelajar/Mahasiswa untuk melakukan konsumsi produk dari dari Djati Lounge 

lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen yang telah bekerja atau 

berpenghasilan. 

4.2.4 Pendapatan Responden 

 Data karakteristik responden berdasarkan Pendapatan dapat dilihat pada 

Tabel 4.4 berikut : 
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Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 

Pendapatan Frekuensi Persentase 

< Rp. 1.000.000 2 2% 

Rp 1.000.001 - Rp 2.000.000 14 14% 

Rp 2.000.001 - Rp 3.000.000 62 62% 

> Rp. 3.000.001 22 22% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

 Karakteristik responden berdasarkan pendapatan dapat diketahui bahwa 

mayoritas responden yang memiliki pendapatan Rp 2.000.001 – Rp 3.000.000  

dengan presentase sebanyak 62 responden atau 62% dari total keseluruhan 

responden. Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh data bahwa pelajar atau mahasiswa 

merupakan dominan sebagai konsumen Djati Lounge, sehingga harga produk dari 

Djati Lounge yang tergolong tinggi masih sesuai dengan budget responden 

khususnya pelajar/mahasiswa dengan tingkat pendapatan tersebut. Pada kategori 

pendapatan responden diatas Rp 3.000.000 merupakan tertinggi kedua yaitu 

sebanyak 22 responden atau 22%, hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat 

pendapatan responden diatas Rp 3.000.000 termasuk  kalangan atas. 

Responden dengan pendapatan Rp 1.000.001 – Rp 2.000.000 sebanyak 14 

responden atau 14%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tersebut 

termasuk sebagai segmentasi pasar Djati Lounge. Sementara, pada kategori 

pendapatan dibawah Rp 1.000.000 merupakan paling rendah yaitu sebanyak 2 

responden atau 2%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tersebut 

masih termasuk dalam segmentasi dari Djati Lounge, namun harga produk Djati 

Lounge yang tinggi masih tergolong tinggi bagi responden dengan pendapatan 

dibawah Rp 1.000.000. 
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Konsep luxury modern yang diciptakan dari sisi tema, produk, hingga 

harga produk menjadikan segmentasi pasar dari Djati Lounge merupakan 

kalangan menengah atas. Berdasarkan data diatas menurut Tabel 4.3 mengenai 

jenis pekerjaan responden dengan status sebagai pelajar atau mahasiswa menjadi 

mayoritas serta berdasarkan data pada Tabel 4.4 jumlah pendapatan Rp 

2.000.001-Rp 3.000.000 sebagai mayoritas dapat disimpulkan bahwa tidak hanya 

orang yang sudah bekerja, pelajar atau mahasiswa kalangan menengah atas 

termasuk dalam segementasi pasar Djati Lounge. Hal ini dikarenakan dengan 

jumlah pendapatan tersebut konsumen tidak merasakan keberatan akan harga 

produk dari Djati Lounge. 

4.3 Distribusi Jawaban Responden 

Berdasarkan kuisioner yang telah diisi oleh seluruh responden, selanjutnya 

akan diketahui distribusi jawaban terhadap item-item dari setiap variabelnya, yaitu 

Store Atmosphere, Reference Group, dan Keputusan Pembelian.  

Deskripsi distribusi item ini digunakan untuk mengetahui frekuensi dan 

variasi jawaban responden terhadap item-item pertanyaan yang diajukan dalam 

kuisioner. Pengukuran diberikan dengan rentang jawaban menggunakan skala 

Likert pada skala 1 – 5. Pada setiap pertanyaan dan pernyataan, para responden 

diminta untuk dapat memberikan penilaian sikap terhadap pertanyaan yang ada. 

Untuk menentukan kriteria jawaban responden diperlukan interpretasi skor nilai 

rata-rata sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Interpretasi Skor Nilai Rata-Rata 

Skor Rata-Rata Keterangan 

1 – 1,8 Sangat Rendah / Tidak Penting / Jelek 

>1,8 – 2,6 Rendah 

>2,6 – 3,4 Cukup / Sedang 

>3,4 – 4,2 Tinggi / Penting / Baik 

>4,2 – 5 Sangat Tinggi / Sangat Penting / Sangat Baik 

Sumber: Noermijati, 2010 

 Jawaban-jawaban tersebut selengkapnya dijelaskan sebagai berikut: 

4.3.1 Distribusi Frekuensi Variabel Store Atmosphere (X1) 

       Variabel Store Atmosphere terdapat sebelas item pertanyaan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada 

Tabel 4.6: 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Variabel Store Atmosphere (X1) 

Item 
5 4 3 2 1 Jumlah 

Rata-rata 
f % f % f % f % f % Jumlah % 

X1.1 12 12.00 75 75.00 9 9.00 4 4.00 0 0.00 100 100 3.95 

X1.2 29 29.00 50 50.00 17 17.00 4 4.00 0 0.00 100 100 4.04 

X1.3 29 29.00 51 51.00 18 18.00 2 2.00 0 0.00 100 100 4.07 

X1.4 21 21.00 62 62.00 14 14.00 3 3.00 0 0.00 100 100 4.01 

X1.5 17 17.00 64 64.00 16 16.00 3 3.00 0 0.00 100 100 3.95 

X1.6 25 25.00 48 48.00 21 21.00 6 6.00 0 0.00 100 100 3.92 

X1.7 21 21.00 60 60.00 14 14.00 5 5.00 0 0.00 100 100 3.97 

X1.8 25 25.00 55 55.00 16 16.00 4 4.00 0 0.00 100 100 4.01 

X1.9 19 19.00 61 61.00 18 18.00 2 2.00 0 0.00 100 100 3.97 

X1.10 35 35.00 53 53.00 8 8.00 3 3.00 1 1.00 100 100 4.18 

X1.11 33 33.00 44 44.00 17 17.00 6 6.00 0 0.00 100 100 4.04 

    4.01 

Sumber: data primer diolah, 2017 

Pada Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari variabel Store Atmosphere (X1) 

terdapat sebelas item pertanyaan yang harus dijawab oleh responden.  

Jawaban responden pada item X1.1 “Saya merasa nyaman dengan suhu 

ruangan di Djati Lounge” adalah jawaban setuju sebanyak 75 responden, 



59 

 

 

 

kemudian jawaban sangat setuju sebanyak 12 responden, jawaban netral sebanyak 

9 responden, dan jawaban tidak setuju sebanyak 4 responden, dan tidak ada 

responden yang menjawab sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa responden setuju merasa nyaman dengan suhu ruangan di Djati Lounge. 

Jawaban responden pada item X1.2 “Saya menikmati jenis lagu yang 

diputar di Djati Lounge” adalah jawaban setuju sebanyak 50 responden, kemudian 

jawaban sangat setuju 29 responden, jawaban netral sebanyak 17 responden, dan 

jawaban tidak setuju sebanyak 4 responden, sementara tidak ada responden yang 

menjawab sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden 

setuju menikmati jenis lagu yang diputar di Djati Lounge. 

Jawaban responden pada item X1.3 “Aroma pada ruangan membuat saya 

nyaman saat berada di Djati Lounge” adalah jawaban setuju sebanyak 51 

responden, jawaban sangat setuju sebanyak 29 responden, jawaban netral 

sebanyak 18 responden, dan jawaban tidak setuju sebanyak 2 responden, 

sementara tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Sehingga 

dapat disimpulkan responden setuju dengan aroma pada ruangan Djati Lounge 

membuat nyaman. 

Jawaban responden pada item X1.4 “Saya sudah merasa nyaman dengan 

tingkat kebisingan pada suara disekitar saya saat berada di Djati Lounge” adalah 

jawaban setuju sebanyak 62 responden, jawaban sangat setuju sebanyak 21 

responden, jawaban netral sebanyak 14 responden, dan jawaban tidak setuju 

sebanyak 3 responden, sementara tidak ada responden yang menjawab sangat 

tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden setuju merasa nyaman 

dengan tingkat kebisingan pada suara disekitar saat berada di Djati Lounge. 
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Jawaban responden pada item X1.5 “Saya merasa penataan cahaya 

(lighting) menambah kenyamanan saat berada di Djati Lounge” adalah jawaban 

setuju sebanyak 64 responden, jawaban sangat setuju sebanyak 17 responden, 

jawaban netral sebanayak 16 responden, dan jawaban tidak setuju sebanyak 3 

responden, sementara tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden setuju bahwa penataan cahata 

(lighting) menambah kenyamanan saat berada di Djati Lounge. 

Jawaban responden pada item X1.6 “Saya merasa dimudahkan oleh letak 

meja kasir saat melakukan pembayaran tagihan di Djati Lounge” adalah jawaban 

setuju sebanyak 48 responden, jawaban sangat setuju sebanyak 25 responden, 

jawaban netral sebanyak 21 responden, dan jawaban tidak setuju sebanyak 6 

responden, sementara tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden setuju dimudahkan oleh letak meja 

kasir saat melakukan pembayaran tagihan di Djati Lounge. 

Jawaban responden pada item X1.7 “Saya dapat dengan mudah berjalan di 

sekitar ruangan Djati Lounge karena jarak letak antar kursi pengunjung sudah 

sesuai” adalah jawaban setuju sebanyak 60 responden, jawaban sangat setuju 

sebanyak 21 responden, jawaban netral sebanyak 14 responden, dan jawaban tidak 

setuju sebanyak 5 responden, sementara tidak ada responden yang menjawab 

sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan responden setuju dengan jarak 

letak antar kursi memudahkan untuk berjalan di sekitar ruangan Djati Lounge. 

Jawaban responden pada item X1.8 “Ukuran meja dan kursi di Djati 

Lounge memudahkan saya saat makan dan minum” adalah jawaban setuju 

sebanyak 55 responden, jawaban sangat setuju sebanyak 25 responden, jawaban 
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netral sebanyak 16 responden, dan jawaban tidak setuju sebanyak 4 responden, 

sementara tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Sehingga 

dapat disimpulkan responden setuju dengan ukuran meja dan kursi di Djati 

Lounge memudahkan responden saat makan dan minum. 

Jawaban responden pada item X1.9 “Saya merasa terbantu dengan papan 

petunjuk arah yang disediakan saat mengunjugi Djati Lounge” adalah jawaban 

setuju sebanyak 61 responden, jawaban sangat setuju sebanyak 19 responden, 

jawaban netral sebanyak 18 responden, dan jawaban tidak setuju sebanyak 2 

responden, sementara tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden setuju terbantu dengan papan 

petunjuk arah yang disediakan saat mengunjungi Djati Lounge. 

Jawaban responden pada item X1.10 “Saya menyukai konsep dekorasi 

yang diciptakan di Djati Lounge” adalah jawaban setuju sebanyak 53 responden, 

jawaban sangat setuju sebanyak 35, jawaban netral sebanyak 8, dan jawaban tidak 

setuju sebanyak 3 responden, sementara jawaban sangat tidak setuju sebanyak 1 

responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden setuju menyukai 

konsep dekorasi yang diciptakan di Djati Lounge. 

Jawaban responden pada item X1.11 “Perlengkapan makan seperti piring, 

gelas, sendok, garpu di Djati Lounge mempercantik tampilan dari makanan dan 

minuman yang dihidangkan” adalah jawaban setuju sebanyak 44 responden, 

jawaban sangat setuju sebanyak 33 responden, jawaban netral sebanyak 17 

responden, dan jawaban tidak setuju sebanyak 6 responden, sementara tidak ada 

responden yang menjawab sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan 
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responden setuju dengan perlengkapan makan di Djati Lounge mempercantik 

tampilan dari makanan dan minuman yang dihidangkan. 

Dari sebelas item pertanyaan tersebut, tercatat nilai rata-rata tertinggi pada 

item pertanyaan X1.10 “Saya menyukai konsep dekorasi yang diciptakan di Djati 

Lounge” yaitu sebesar 4,18. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki 

kecenderungan yang tinggi dalam mengukur Store Atmosphere di Djati Lounge 

melalui konsep dekorasi yang diciptakan, karena konsep dekorasi toko menjadi 

salah satu identitas yang dapat terlihat jelas serta memiliki daya tarik yang tinggi 

bagi konsumen. 

Pada tabel 4.6 terdapat nilai rata-rata terendah yaitu sebesar 3,92 pada item 

X1.6 “Saya merasa dimudahkan oleh letak meja kasir saat melakukan pembayaran 

tagihan di Djati Lounge”. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki 

kecenderungan sedikit lebih rendah dalam mengukur Store Atmosphere di Djati 

Lounge melalui letak meja kasir. Letak meja kasir yang tidak jauh dengan meja 

konsumen dapat memudahkan konsumen saat melakukan transaksi tagihan. 

Namun, sistem pelayanan yang dilakukan oleh pelayan di Djati Lounge termasuk 

melayani konsumen saat ingin melakukan transaksi tagihan dengan cara 

mendatangi dan melayani langsung ke meja konsumen. Sehingga letak dari meja 

kasir yang tidak begitu dekat dengan meja konsumen bukan menjadi prioritas 

utama yang diperhatikan oleh konsumen. 

Berdasarkan nilai interval, nilai rata-rata keseluruhan yang di dapat pada 

variabel Store Atmosphere (X1) dalam penelitian ini yaitu sebesar 4,01. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa responden secara keseluruhan menjawab dengan tingkat 

setuju pada item pertanyaan variabel Store Atmosphere (X1). 
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4.3.2 Distribusi Frekuensi Variabel Reference Grup (X2) 

Variabel Reference Grup terdapat enam item pertanyaan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 

4.7: 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel Reference Grop (X2) 

Item 
5 4 3 2 1 Jumlah 

Rata-rata 
f % f % f % f % f % Jumlah % 

X2.1 31 31.00 51 51.00 16 16.00 2 2.00 0 0.00 100 100 4.11 

X2.2 29 29.00 68 68.00 3 3.00 0 0.00 0 0.00 100 100 4.26 

X2.3 25 25.00 58 58.00 17 17.00 0 0.00 0 0.00 100 100 4.08 

X2.4 33 33.00 55 55.00 11 11.00 1 1.00 0 0.00 100 100 4.20 

X2.5 23 23.00 43 43.00 28 28.00 5 5.00 1 1.00 100 100 3.82 

X2.6 22 22.00 51 51.00 18 18.00 9 9.00 0 0.00 100 100 3.86 

    4.06 

Sumber: data primer diolah, 2017 

Pada Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari variabel Reference Group (X2) 

terdapat enam item pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. 

Jawaban responden pada item X2.1 “Saya mencari informasi mengenai 

Djati Lounge dari keluarga saya yang pernah makan dan minum di Djati Lounge” 

adalah jawaban setuju sebanyak 51 responden, jawaban sangat setuju sebanyak 31 

responden, jawaban netral sebanyak 16 responden, dan jawaban tidak setuju 

sebayak 2 responden, sementara tidak ada responden yang menjawab sangat tidak 

setuju. Sehingga dapat disimpulkan responden setuju dengan mencari inforasi 

mengenai Djati Lounge dari keluarga yang telah makan dan minum di Djati 

Lounge. 

Jawaban responden pada item X2.2 “Saya mencari informasi dari orang 

lain yang pernah makan dan minum di Djati Lounge melalui internet” jawaban 

setuju sebanyak 68 responden, jawaban sangat setuju sebanyak 29 responden, 
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jawaban netral sebanyak 3 responden, dan tidak ada responden yang menjawab 

tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan responden 

setuju dengan mencari informasi dari orang lain yang pernah makan dan minum di 

Djati Lounge melalui internet. 

Jawaban responden pada item X2.3 “Saya mendapatkan rekomendasi dari 

keluarga saya untuk makan dan minum di Djati Lounge” adalah jawaban setuju 

sebanyak 58 responden, jawaban sangat setuju sebanyak 25 responden, jawaban 

netral sebanyak 17 responden, dan tidak ada responden yang menjawab tidak 

setuju maupun sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan responden setuju 

mendapatkan rekomendasi dari keluarga untuk makan dan minum di Djati 

Lounge. 

Jawaban responden pada item X2.4 “Saya mendapatkan rekomendasi dari 

orang lain untuk makan dan minum di Djati Lounge melalui internet” adalah 

jawaban setuju sebanyak 55 responden, jawaban sangat setuju sebanyak 33 

responden, netral sebanyak 11 responden, jawaban tidak setuju sebanyak 1 

responden, semntara tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. 

Sehingga responden setuju mendapatkan rekomendasi dari orang lain untuk 

makan dan minum di Djati Lounge melalui internet. 

Jawaban responden pada item X2.5 “Saya merasa lebih menarik saat 

memberi tahu orang lain secara langsung telah makan dan minum di Djati 

Lounge” adalah jawaban setuju sebanyak 43 responden, jawaban sangat setuju 

sebanyak 23 responden, jawaban netral sebanyak 28 responden, dan jawaban tidak 

setuju sebanyak 5 responden, sementara jawaban sangat tidak setuju sebanyak 1 

responden. Sehingga dapat disimpulkan responden setuju merasa lebih menarik 
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saat memberi tahu orang lain secara langsung telah makan dan minum di Djati 

Lounge. 

Jawaban responden pada item X2.6 “Saya merasa lebih menarik saat 

memberi tahu orang lain dengan update pada media sosial telah makan dan 

minum di Djati Lounge” adalah jawaban setuju sebanyak 51 responden, jawaban 

sangat setuju sebanyak 22 responden, jawaban netral sebanyak 18 responden, dan 

jawaban tidak setuju sebanyak 9 responden, sementara tidak ada responden yang 

menjawab sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan responden setuju 

dengan merasa lebih menarik saat memberi tahu orang lain dengan update pada 

media sosial telah makan dan minum di Djati Lounge. 

Dari enam item tersebut diketahui nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,26 

pada item pertanyaan X2.2 “Saya mencari informasi dari orang lain yang pernah 

makan dan minum di Djati Lounge melalui internet”. Hal ini menunjukkan bahwa 

responden memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dalam mengukur Reference 

Group untuk pengambilan keputusan pembelian berdasarkan pengaruh dari hasil 

pencarian informasi dari orang lain yang pernah makan dan minum di Djati 

Lounge melalui internet. Hal ini karena internet memudahkan konsumen dalam 

mencari informasi yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan keputusan pembelian 

yang dilakukan. 

Nilai rata-rata terendah dari enam item tersebut sebesar 3,82 pada item 

pertanyaan X2.5 “Saya merasa lebih menarik saat memberi tahu orang lain secara 

langsung telah makan dan minum di Djati Lounge”.  Hal ini menunjukkan bahwa 

responden memiliki kecenderungan yang lebih rendah dalam mengukur Reference 

Group untuk pengambilan keputusan pembelian berdasarkan rasa menarik yang 
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dirasakan responden saat memberi tahu orang lain secara langsung telah makan 

dan minum di Djati Lounge. Rasa menarik yang dirasakan oleh pelanggan tidak 

besar karena dengan memberitahu secara langsung, pelanggan akan mengalami 

kesulitan dalam memberikan visualisasi mengenai apa yang mereka rasakan 

kepada lawan bicaranya. 

Berdasarkan nilai interval, nilai rata-rata keseluruhan yang di dapat pada 

variabel Reference Group (X2) dalam penelitian ini yaitu sebesar 4,06. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa responden secara keseluruhan menjawab dengan tingkat 

setuju pada item pertanyaan variabel Reference Group (X2). 

4.3.3 Distribusi Frekuensi Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Dalam variabel Keputusan Pembelian terdapat enam item pertanyaan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada 

Tabel 4.8 : 

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuesi Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Item 
5 4 3 2 1 Jumlah 

Rata-rata 
f % f % f % f % f % Jumlah % 

Y1 47 47.00 46 46.00 5 5.00 2 2.00 0 0.00 100 100 4.38 

Y2 32 32.00 47 47.00 17 17.00 4 4.00 0 0.00 100 100 4.07 

Y3 29 29.00 54 54.00 14 14.00 3 3.00 0 0.00 100 100 4.09 

Y4 48 48.00 41 41.00 10 10.00 0 0.00 1 1.00 100 100 4.35 

Y5 35 35.00 48 48.00 16 16.00 0 0.00 1 1.00 100 100 4.16 

Y6 37 37.00 50 50.00 11 11.00 2 2.00 0 0.00 100 100 4.22 

    4.21 

Sumber: data primer diolah, 2017 

Pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari variabel Keputusan Pembelian 

(Y) terdapat enam item pertanyaan yang harus dijawab oleh responden.  

Jawaban responden pada item Y1.1 “Saya makan dan minum di Djati 

Lounge saat saya berkumpul bersama teman atau keluarga” adalah jawaban sangat 
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setuju sebanyak 47 responden, jawaban setuju sebanyak 46 responden, jawaban 

netral sebanyak 5, dan jawaban tidak setuju sebanyak 2 responden, sementara 

tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa responden sangat setuju makan dan minum di Djati Lounge 

saat berkumpul bersama teman atau keluarga. 

Jawaban responden pada item Y1.2 “Saya makan dan minum di Djati 

Lounge untuk meningkatkan status diri” adalah jawaban setuju sebanyak 47 

responden, jawaban sangat setuju sebanyak 32 responden, jawaban netral 17, dan 

jawaban tidak setuju 4 responden, sementara tidak ada responden yang menjawab 

sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan responden setuju makan dan 

minum di Djati Lounge untuk meningkatkan status diri. 

Jawaban responden pada item Y1.3 “Saya makan dan minum di Djati 

Lounge karena harga yang sesuai dengan budget” adalah jawaban setuju sebanyak 

54 responden, jawaban sangat setuju sebanyak 29 responden, jawaban netral 14 

responden, dan jawaban tidak setuju sebanyak 3 responden, sementara tidak ada 

responden yang menjawab sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan 

responden setuju bahwa makan dan minum di Djati Lounge karena harga yang 

sesuai dengan budget. 

Jawaban responden pada item Y1.4 “Saya makan dan minum di Djati 

Lounge saat memiliki waktu luang untuk bersantai” adalah jawaban sangat setuju 

sebanyak 48 responden, jawaban setuju sebanyak 41 responden, jawaban netral 

10, dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 1 responden, sementara tidak ada 

responden yang menjawab tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan responden 
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sangat setuju bahwa makan dan minum di Djati Lounge saat memiliki waktu 

luang untuk bersantai. 

Jawaban responden pada item Y1.5 “Saya telah memiliki informasi 

mengeai Djati Lounge sebelum makan dan minum di Djati Lounge” adalah 

jawaban setuju sebanyak 48 responden, jawaban sangat setuju sebanyak 35 

responden, jawaban netral sebanyak 16 responden, dan jawaban sangat tidak 

setuju sebanyak 1 responden, sementara tidak ada responden yang menjawab 

tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan responden setuju telah meiliki informasi 

mengenai Djati Lounge sebelum makan dan minum di Djati Lounge. 

Jawaban responden pada item Y1.6 “Saya makan dan minum di Djati 

Lounge karena telah melakukan hal tersebut sebelumnya” adalah jawaban setuju 

sebanyak 50 responden, jawaban sangat setuju sebanyak 37 responden, jawaban 

netral sebanyak 11 responden, dan jawaban tidak setuju sebanyak 2 responden, 

sementara tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Sehingga 

dapat disimpulkan responden setuju makan dan minum di Djati Lounge karena 

telah melakukan hal tersebut sebelumnya. 

Dari enam item tersebut dapat dilihat nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,35 

pada item Y1.1 “Saya makan dan minum di Djati Lounge saat saya berkumpul 

bersama teman atau keluarga”. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki 

kecenderungan yang tinggi dalam mengukur Keputusan Pembelian berdasarkan 

item pertanyaan makan dan minum di Djati Lounge saat berkumpul bersama 

teman atau keluarga. Karena ditinjau dari konsep luxury modern yang diciptakan 

Djati Lounge menjadikan harga produk yang ditawarkan cenderung tidak murah 
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sehingga, konsumen hanya pada waktu tertentu saja mengkonsumsi produk Djati 

Lounge seperti saat berkumpul bersama teman atau keluarga. 

Nilai rata-rata terendah dari enam item tersebut yaitu sebesar 4,07 pada 

item Y1.2 “Saya makan dan minum di Djati Lounge untuk meningkatkan status 

diri”. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki kecenderungan lebih 

rendah dalam mengukur keputusan pembelian berdasarkan untuk meningkatkan 

status diri, karena konsumen tidak menjadikan peningkatan status diri sebagai 

tujuan utama dalam melakukan konsumsi produk dari Djati Lounge. 

Berdasarkan nilai interval, nilai rata-rata keseluruhan yang di dapat pada 

variabel Keputusan Pembelian (Y) dalam penelitian ini yaitu sebesar 4,21. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden secara keseluruhan menjawab 

dengan tingkat sangat setuju pada item pertanyaan variabel Keputusan Pembelian 

(Y). 

4.4 Uji Instrumen Penelitian 

 Kuisioner dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisa. Oleh karena 

itu dalam analisa yang dilakukan lebih bertumpu pada skor responden pada tiap-

tiap amatan. Sedangkan benar tidaknya skor responsi tersebut tergantung pada 

pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang baik harus memenuhi 2 

persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. 

4.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui keabsahan menyangkut 

pemahaman mengenai keabsahan antara konsep dan kenyataan empiris. Uji 

validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

dan kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 
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mengukur apa yang ingin diukur atau dapat mengungkapkan data dari variabel 

yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan 

sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang 

variabel yang dimaksud. 

Pengujian validitas dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-

masing faktor atau variabel dengan total faktor atau variabel tersebut dengan 

menggunakan korelasi (r) Pearson Product Moment. 

Validitas dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi Pearson 

Product Moment dengan level signifikansi 5% sebagai nilai kritisnya. Apabila r 

hitung > r tabel dan signifikansi hasil korelasi kurang dari  = 0,05 (5%) maka 

instrumen dapat dinyatakan valid dan jika sebaliknya apabila r hitung < r tabel maka 

dinyatakan tidak valid. 

Pengujian validitas yang dilakukan dengan melalui program SPSS version 

20 dengan mengggunakan korelasi product moment menghasilkan nilai masing-

masing item pernyataan dengan skor item pertanyaan secara keseluruhan dan 

untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

Uji Validitas Variabel 

Item r Hitung Sig. r Tabel Keterangan 

X1.1 0.703 0.000 0.3 Valid 

X1.2 0.629 0.000 0.3 Valid 

X1.3 0.733 0.000 0.3 Valid 

X1.4 0.744 0.000 0.3 Valid 

X1.5 0.724 0.000 0.3 Valid 

X1.6 0.677 0.000 0.3 Valid 

X1.7 0.684 0.000 0.3 Valid 

X1.8 0.664 0.000 0.3 Valid 

X1.9 0.698 0.000 0.3 Valid 

X1.10 0.555 0.000 0.3 Valid 

X1.11 0.721 0.000 0.3 Valid 

X2.1 0.668 0.000 0.3 Valid 

X2.2 0.661 0.000 0.3 Valid 

X2.3 0.650 0.000 0.3 Valid 

X2.4 0.651 0.000 0.3 Valid 

X2.5 0.770 0.000 0.3 Valid 

X2.6 0.650 0.000 0.3 Valid 

Y1 0.795 0.000 0.3 Valid 

Y2 0.750 0.000 0.3 Valid 

Y3 0.841 0.000 0.3 Valid 

Y4 0.808 0.000 0.3 Valid 

Y5 0.762 0.000 0.3 Valid 

Y6 0.610 0.000 0.3 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017  

 Dari Tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa seluruh r hitung > r tabel dan  nilai 

sig. r item pertanyaan lebih kecil dari 0.05 (α = 0.05) yang berarti setiap item 

variabel adalah valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item pertanyaan 

pada kuisioner dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas menunjukkan tingkat kehandalan dan ketepatan suatu alat 

ukur atau uji yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran relatif 

konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang. Uji ini digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. 
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 Teknik pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai koefisien 

reliabilitas alpha. Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai dari 

koefisien reliabilitas alpha lebih besar dari 0,6 maka variabel tersebut sudah 

reliabel (handal).  Untuk lebih jelasnya dapat data dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Uji Reliabilitas Variabel  

No. Variabel Koefisien Reliabilitas Keterangan 

1 Store Atmosphere (X1) 0,884 Reliabel 

2  Reference Grup (X2) 0,752 Reliabel 

3  Keputusan Pembelian (Y) 0,854 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

 Dari Tabel 4.10 diketahui bahwa nilai dari Alpha Cronbach untuk semua 

variabel lebih besar dari 0,6. Dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya 

maka dapat disimpulkan semua variabel yang digunakan untuk penelitian sudah 

reliabel yang artinya alat ukur yang digunakan sudah tepat dan pengukuran relatif 

konsisten saat dilakukan pengukuran ulang. 

4.5 Uji Asumsi Klasik Regresi 

Asumsi-asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi 

penggunaan regresi linier berganda. Setelah diadakan perhitungan regresi 

berganda melalui alat bantu SPSS version 20, diadakan pengujian uji asumsi 

klasik regresi. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut : 

4.5.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan dalam menguji 
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normalitas dengan menggunakan grafik histogram dan normal P-Plot, dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram, maka residual menunjukkan pola distribusi 

normal. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram, maka residual tidak menunjukkan pola 

distribusi normal 

Hipotesis yang digunakan : 

H0 : residual tersebar normal 

H1 : residual tidak tersebar normal 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4.5  

Histogram Hasil Uji Normalitas 

 

        

Sumber: Data primer diolah, 2017 
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Berdasarkan grafik histogram dan normal P-Plot di atas, maka ketentuan 

H0 diterima yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi. 

4.5.2 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi 

hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel 

bebas tidak saling berkaitan. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan 

nilai Tolerance yang didapat dari perhitungan regresi berganda, apabila nilai 

Tolerance < 0,1 maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas dapat 

dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel bebas 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

X1 0.614 1.629 

X2 0.614 1.629 

  Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel 4.11, berikut hasil pengujian dari masing-masing 

variabel bebas: 

 Tolerance untuk Store Atmosphere adalah 0.614 

 Tolerance untuk Reference Grup adalah 0.614 

Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai Tolerance > 0,1 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel 

bebas. 

Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai VIF (Variance Inflation Factor) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka 
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terjadi multikolinearitas demikian sebaliknya. Berikut hasil pengujian masing-

masing variabel  bebas :  

 VIF untuk Store Atmosphere adalah 1,629 

 VIF untuk Reference Grup adalah 1,629 

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel bebas karena VIF < 10. Dengan demikian uji 

asumsi tidak adanya multikolinearitas dapat terpenuhi. 

4.5.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Atau adanya perbedaaan nilai ragam dengan semakin 

meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan uji Scatterplot. 

Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis: 

H0 : ragam sisaan homogen 

H1 : ragam sisaan tidak homogen 

Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

Gambar 4.6  

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

 

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan Scatterplot 

menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam 

homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas. 

 Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat 

dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sudah layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil 

analisis regresi berganda yang telah dilakukan. 
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4.6 Analisis Data 

4.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara 

variabel bebas, yaitu Store Atmosphere (X1) dan Reference Grup (X2) terhadap 

variabel terikat yaitu Keputusan Pembelian (Y).  

Persamaan regresi digunakan mengetahui bentuk hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan SPSS Version 20 

didapat model regresi seperti pada Tabel 4.12 : 

Tabel 4.12 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel  

Dependen 

Variabel  

Independen 
Standardized Beta THitung Sig. Keterangan 

Keputusan 

Pembelian 

Konstanta  1.349 0.181  

X1 0.577 6.823 0.000 Signifikan 

X2 0.251 2.966 0.004 Signifikan 

Variabel 

Dependen 
Y     

R : 0.758     

R Square (R
2
) : 0.575     

Adjusted R 

Square 
: 0.566     

FHitung : 65.552 FTabel : 2.698    

TTabel : 1.985     

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

Adapun persamaan regresi yang didapatkan berdasarkan Tabel 4.12 

sebagai berikut : 

Y = 0,577 X1 + 0,251 X2 

 

Y = Variabel dependen (Keputusan Pembelian) yang akan diukur oleh 

variabel independen Store Atmosphere (X1), Reference Group (X2). 

Dari hasil persamaan linier diatas, dapat diintepretasikan sebagai berikut : 
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1. Store Atmosphere (X1) = 0,577 

Nilai koefisien regresi variabel Store Atmosphere (X1) terhadap 

variabel Keputusan Pembelian (Y) bernilai positif. Artinya apabila 

Store Atmosphere (X1) mengalami peningkatan, maka Keputusan 

Pembelian (Y) akan ikut meningkat.  

2. Reference Group (X2) = 0,251  

Nilai koefisien regresi variabel Reference Group (X2) terhadap 

variabel Keputusan Pembelian (Y) bernilai positif. Jadi apabila 

Reference Group (X2) mengalami peningkatan, maka Keputusan 

Pembelian (Y) akan  ikut meningkat. 

Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui bahwa apabila Store 

Atmosphere dan Reference Grup meningkat maka akan diikuti peningkatan 

Keputusan Pembelian. 

4.6.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel independen (Store 

Atmosphere (X1) dan Reference Grup (X2) terhadap variabel dependen 

(Keputusan Pembelian) digunakan nilai R
2
, nilai R

2
 seperti dalam Tabel 4.13 

dibawah ini: 

Tabel 4.13 

Koefisien Korelasi dan Determinasi 

R R Square Adjusted R Square 

0.758 0.575 0.566 

              Sumber : Data primer diolah, 2017 
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Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh 

atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Dari analisis 

pada Tabel 4.13 diperoleh hasil adjusted R (koefisien determinasi) sebesar 0,566. 

Artinya bahwa 56,6% variabel Keputusan Pembelian akan dipengaruhi oleh 

variabel independen, yaitu Store Atmosphere(X1) dan Reference Grup (X2). 

Sedangkan sisanya 43,4% variabel Keputusan Pembelian akan dipengaruhi oleh 

variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.  

4.7 Hasil Uji Hipotesis 

4.7.1 Hasil Uji Goodness Of Fit 

 Uji Goodness Of Fit bertujuan untuk menguji apakah model regrrsi yang 

digunakan sudah sesuai atau tidak. Jika hasilnya model regresi sesuai, maka H0 

ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak sesuai, maka H0 diterima 

dan H1 ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut : 

H0 ditolak jika F hitung   > F tabel 

H0 diterima jika F hitung < F tabel  

Setelah melakukan uji F pada penelitian ini terdapat hasil yang disajikan 

dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Goodness Of Fit 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 652.757 2 326.379 65.552 0.000 

Residual 482.953 97 4.979 
  

Total 1135.710 99 
   

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel 4.14 nilai F hitung sebesar 65,552. Sedangkan F tabel 

(α = 0.05 ; db regresi = 2 : db residual = 97) adalah sebesar 3,090. Karena Fhitung > 

2



81 

 

 

 

Ftabel yaitu 65,552 > 3,090 atau nilai sig F (0,000) < α = 0.05 maka model analisis 

regresi adalah signifikan atau sudah sesuai. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dihasilkan sudah 

fit atau sesuai dan dapat digunakan untuk memprediksi hasil pengaruh dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

4.7.2 Hasil Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Dapat juga dikatakan jika thitung > ttabel atau -thitung < -ttabel maka hasilnya 

signifikan dan berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika thitung < ttabel atau 

-thitung > -ttabel maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H0 diteima dan H1 

ditolak. Hasil dari uji t dapat dilihat pada Tabel 4.15. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji t/ Parsial 

Variabel Terikat Varaibel bebas thitung ttabel Sig. Keterangan 

Keputusan Pembelian (Y) 
X1 6.823 1.985 0.000 Signifikan 

X2 2.966 1.985 0.004 Signifikan 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel 4.15 diperoleh hasil sebagai berikut : 

 ttest antara X1 (Store Atmosphere) dengan Y (Keputusan Pembelian) 

menunjukkan thitung = 6,823. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual = 

97) adalah sebesar 1,985. Karena thitung > ttabel yaitu 6,823 > 1,985 atau 

nilai sig t (0,000) < α = 0.05 maka pengaruh X1 (Store Atmosphere) 

terhadap Keputusan Pembelian adalah signifikan pada Alpha 5%. Hal ini 

berarti H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Keputusan Pembelian dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Store 
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Atmosphere atau dengan meningkatkan Store Atmosphere maka Keputusan 

Pembelian akan mengalami peningkatan secara nyata. 

 ttest antara X2 (Reference Grup) dengan Y (Keputusan Pembelian) 

menunjukkan thitung = 2,996. Sedangkan ttabel (α = 0.05 ; db residual = 97) 

adalah sebesar 1,985. Karena thitung > ttabel yaitu 2,996 > 1,985 atau nilai sig 

t (0,004) < α = 0.05 maka pengaruh X2 (Reference Grup) terhadap 

Keputusan Pembelian adalah signifikan pada Alpha 5%. Hal ini berarti H0 

ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Keputusan 

Pembelian dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Reference Grup atau 

dengan meningkatkan Reference Grup maka Keputusan Pembelian akan 

mengalami peningkatan secara nyata. 

Dari hasil keseluruhan Uji t dapat disimpulkan bahwa variabel independen 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Pembelian secara 

simultan dan parsial. Dan dari sini dapat diketahui bahwa kedua variabel bebas 

tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap Keputusan Pembelian adalah 

Store Atmosphere  karena memiliki nilai koefisien beta dan thitung paling besar. 

4.8 Pembahasan Penelitian 

Hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini sudah memenuhi 

uji persyaratan analisis regresi linier berganda. Data yang dikumpulkan 

menggunakan kuisioner yang disebarkan kepada responden telah diuji validitas 

dan reliabilitasnya sehingga dapat dilanjutkan pada pengujian asumsi klasik yang 

terdiri dari uji normalitas, uji asumsi multikolinieritas, dan uji asumsi 

heteroskedastisitas. Setelah uji asumsi klasik dilakukan, maka dilanjutkan dengan 

analisis data berupa analisis regresi berganda yakni untuk mengetahui pengaruh 
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variabel independen terhadap variabel dependen. Dilanjutkan uji ketepatan model 

yakni uji simultan pengaruh antara variabel independen secara simultan terhadap 

variabel dependen dan dialnjutkan dengan menguji hipotesis dengan melakukan 

uji t yakni uji parsial pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap 

variabel dependen. 

Hasil berikutnya dari penelitian ini adalah masing-masing variabel Store 

Atmosphere (X1) dan Reference Group (X2) mempunyai pengaruh terhadap 

Keputusan Pembelian (Y) secara parsial, dengan penjelasan sebagai berikut. 

4.8.1 Pengaruh Store Atmosphere (X1) Terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

 Store Atmosphere (X1) menurut Levy dan Weitz (2012:490) menyatakan 

suasana toko merupakan lingkungan toko yang bisa menstimulasi lima indera 

konsumen dan mempengaruhi presepsi serta emosional konsumen terhadap toko 

melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, bau. Variabel Store 

Atmosphere dalam penelitian ini diukur melalui indikator ambience, spatial 

layout, dan facility aesthetics yang diciptakan oleh Djati Lounge. Penciptaan store 

atmosphere yang unik dapat menimbulkan ketertarikan untuk berkunjung, 

sehingga dapat mendorong konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. 

 Berdasarkan hasil hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan 

bahwa Store Atmosphere memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rakhmat Affandi (2012) yang menyatakan bahwa Store 

Atmosphere mempunyai pengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian. 

Pengaruh yang signifikan antara Store Atmosphere terhadap Keputusan Pembelian 

mengartikan bahwa semakin tinggi nilai Store Atmosphere yang dirasakan oleh 
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konsumen, maka semakin tinggi pula dampaknya terhadap Keputusan Pembelian 

yang dilakukan konsumen pada Djati Lounge.  

 Pada tabel 4.6 dapat dilihat keseluruhan jawaban responden mengenai item 

pertanyaan pada variabel Store Atmosphere, rata-rata jawaban tertinggi 

menunjukkan konsep dekorasi yang diciptakan memiliki keunikan serta disukai 

oleh pelanggan Djati Lounge, sehingga banyak pelanggan yang datang ke Djati 

Lounge tidak hanya untuk makan dan minum saja sebagai tujuan utama 

melainkan untuk bersantai maupun berfoto dengan latar belakang keunikan 

konsep dekorasi yang ditampilkan. Konsep dekorasi yang diciptakan termasuk 

pada indikator Facility Aesthetics.  

 Sementara nilai jawaban dengan rata-rata terendah pada item pertanyaan 

yang membahas mengenai letak meja kasir yang dekat dengan meja pelanggan 

dapat memudahkan dalam melakukan transaksi tagihan pembayaran, pelanggan 

dimudahkan dengan sistem pelayanan yang dilakukan pelayan Djati Lounge yaitu 

dengan melayani segala kebutuhan dari pelanggan, termasuk dalam melayani saat 

pelanggan akan melakukan transaksi tagihan pembayaran dengan mendatangi 

meja pelanggan, sehingga pelanggan tidak perlu berjalan ke meja kasir. Pada 

implementasinya, ramainya jumlah pelanggan yang datang membuat pelayan 

tidak dapat selalu terjaga melayani satu meja saja. Hal ini berpotensi dapat 

menyulitkan pelanggan saat memanggil pelayan. Letak meja kasir termasuk dalam 

indikator Spatial Layout. 

 Jenis lagu yang diputar dapat memberikan stimulus pada seseorang saat 

berada di suatu tempat, seringkali jenis lagu jazz atau swing diputar untuk 

menambah rasa nyaman pelanggan. Djati Lounge dalam menciptakan rasa 
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nyaman pada pelanggan dominan memutar lagu dengan jenis jazz atau swing, 

namun terkadang tidak hanya Djati Lounge juga memutar jenis lagu pop pada 

siang hari. Hal ini menjadikan Djati Lounge terlihat tidak konsisten dengan jenis 

lagu yang diputar. Lagu termasuk dalam indikator Ambience. 

 Jika dilihat pada nilai rata-rata distribusi frekuensi variabel Store 

Atmosphere berada pada katagori setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

konsumen merespon dengan baik Store Atmosphere yang diciptakan oleh Djati 

Lounge. Dalam hal ini Djati Lounge berhasil menciptakan keunikan Store 

Atmosphere dengan menampilkan suasana khas Indonesia yang eksotis dengan 

konsep desain luxury modern, sehingga menciptakan dorongan kepada konsumen 

untuk mengunjungi dan melakukan keputusan pembelian produk dari Djati 

Lounge. Store Atmosphere yang diciptakan oleh Djati Lounge juga menjadikan 

konsumen merasa nyaman dalam melakukan konsumsi produk saat berada disana. 

4.8.2 Pengaruh Reference Group (X2) Terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

 Reference Group menurut Dharmmesta dan Handoko (2012:68) adalah 

kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang (bukan anggota kelompok 

tersebut) untuk membentuk kepribadian dan perilakunya. Variabel Reference 

Group dalam penelitian ini diukur melalui indikator Informational Reference 

Group Influence, Utilitarian or Normative Influence, Value-Expressive Influence. 

Pengaruh dari Reference Group dapat mengoptimalisasi serta mendorong 

seseorang dalam melakukan keputusan pembelian. 

 Berdasarkan hasil hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan 

bahwa Reference Group memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Reza dan Valeecha (2013) yang menyatakan bahwa Reference 

Group mempunyai pengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian. Pengaruh 

yang signifikan antara Reference Group terhadap Keputusan Pembelian 

mengartikan bahwa semakin tinggi peran Reference Group yang dirasakan oleh 

konsumen dalam mengoptimalkan pilihan, maka semakin tinggi pula dampaknya 

terhadap Keputusan Pembelian yang dilakukan konsumen pada Djati Lounge. 

 Jika dilihat pada nilai rata-rata distribusi frekuensi variabel Reference 

Group berada pada katagori setuju dengan nilai terbesar pada item pertanyaan 

X2.2 “Saya mencari informasi dari orang lain yang pernah makan dan minum di 

Djati Lounge melalui internet”. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan dominan 

dalam mengukur pengaruh Reference Group untuk mengoptimalkan pengambilan 

keputusan pembelian dari hasil pencarian informasi mengenai Djati Lounge dari 

orang lain melalui internet. Orang lain yang dimaksud merupakan seseorang yang 

tidak memiliki hubungan secara langsung dengan responden. Upaya Djati Lounge 

dalam meningkatkan pengaruh dari Reference Group di dukung oleh 

perkembangan teknologi, menjadikan banyaknya aplikasi kuliner maupun 

informasi tersebar di internet dengan mengulas Djati Lounge sebagai platform 

dalam membantu konsumen mengoptimalkan keputusan pembelian. Item ini 

termasuk dalam indikator Informational Reference Group Influence. 

 Nilai rata-rata tertinggi kedua terletak pada item pertanyaan X2.4 dengan 

membahas pelanggan mendapat rekomendasi untuk makan dan minum di Djati 

Lounge dari orang lain melalui internet. Rekomendasi yang diberikan dari orang 

lain tersebut berupa ajakan secara tidak langsung kepada pengunjung pada ulasan 

yang berikan mengenai Djati Lounge melaui internet. Orang lain yang 
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memberikan rekomendasi merupakan pengunjung Djati Lounge yang merasa puas 

dengan restoran Djati Lounge. Materi ulasan yang dibahas meliputi kualitas 

produk, harga produk, keunikan desain konsep restoran, dan kualitas pelayanan. 

Item rekomendasi ini termasuk dalam indikator Utilitarian or Normative 

Influence. 

Nilai rata-rata terendah pada rasa menarik yang dirasakan oleh pelanggan 

saat memberi tahu orang lain secara langsung. Pelanggan mengalami kesulitan 

dalam memberikan visualisasi kepada lawan bicaranya mengenai apa yang 

dirasakan. Sehingga internet atau media sosial menjadi pilihan bagi pelanggan 

untuk mengekspresikan diri kepada orang lain saat berada di Djati Lounge. Item 

rasa menarik yang dirasakan oleh pelanggan termasuk dalam indikator Value-

Expressive Influence. 

4.9 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara variabel Store Atmosphere (X1), dan 

Reference Group (X2) mempunyai pengaruh terhadap Keputusan Pembelian (Y). 

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis yang sebelumnya telah dilakukan, maka 

berikut terdapat beberapa hal yang dapat diimplikasikan kepada perusahaan sesuai 

dengan hasil penelitian, yakni sebagai berikut. 

 Store Atmosphere (X1) menurut Levy dan Weitz (2012:490) menyatakan 

suasana toko merupakan lingkungan toko yang bisa menstimulasi lima indera 

konsumen dan mempengaruhi presepsi serta emosional konsumen terhadap toko 

melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, bau. Berdasarkan 

penelitian ini diketahui responden setuju bahwa Store Atmosphere pada Djati 
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Lounge mempengaruhi Keputusan Pembelian. Untuk itu Djati Lounge harus dapat 

mempertahankan atau meningkatkan nilai Store Atmosphere yang dibentuk agar 

lebih efektif dalam mendorong konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. 

Dalam prosesnya hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti 

menyediakan alat pemanggil pelayan di setiap meja makan untuk memudahkan 

konsumen dalam memanggil pelayan saat memiliki permintaan atau membayar. 

Selain itu, Djati Lounge dapat konsisten dalm memutar jenis lagu yang memiliki 

ritme pelan seperti swing jazz akan meningkatkan kenyamanan konsumen saat 

berada disana, sehingga konsumen dapat berkunjung ke Djati Lounge saat ingin 

bersantai dan berkumpul bersama teman atau keluarga. 

 Reference Group menurut Dharmmesta dan Handoko (2010:68) adalah 

kelompok sosial yang menajdi ukuran seseorang (bukan anggota kelompok 

tersebut) untuk membentuk kepribadian dan perilakunya. Melihat kondisi 

perkembangan teknologi yang memudahkan setiap orang memperoleh informasi 

melalui internet, menjadikan hal tersebut dapat dimanfaatkan. Djati Lounge dapat 

bekerja sama dengan influencer serta mengajak pelanggan untuk melakukan 

review atau upload foto maupun video melalui internet saat berada di Djati 

Lounge. Hal tersebut bertujuan memperluas persebaran informasi mengenai Djati 

Lounge melalui influencer di internet, sehingga nantinya orang lain ataupun 

penggemar dari influencer tersebut dapat terdorong untuk melakukan keputuan 

pembelian di Djati Lounge berdasarkan informasi yang tersebar. 


