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2)
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ABSTRACT 

 

Research was conducted  in “Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul”, 

Hamid Rusdi st. IV / 313 Malang. The purpose of this study was to: (i) Describe the 

customers  characteristics “Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul” (ii) to 

determine the customer’s loyalty at “Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul” 

and (iii) to examine factors influencing in the loyalty customer in “Warung Sate dan Gule 

Kambing H. Paino Bunul”. 100 customer were selected using accidental sampling 

method. Data were collected from 20
th

 November – 20
th

 December 2013. Descriptive 

analysis, factor analysis, and multiple regression analysis were employed to analyse the 

data. Data were obtained by survey method applying a structured questionnaire. Whereas 

secondary data were gathered from “Warung Sate dan Gule Kambing H.Paino Bunul” 

and related source. Results found that firstly customer’s were characteristics based by 

male, aged between  36 – 45 years old, who had high education, white collars workers, 

and 2 million – 3 million rupiah of  income. Secondly customer’s loyalty was represented 

in communicating the best thing related “Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino 

Bunul”, returning to  “Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul”, recommending 

to others and price in purchasing “Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul”. The 

“product and friendliness”, “competitive advantage”, “service quality” and “customer 

perception” indicated influencing customer loyalty in “Warung Sate dan Gule Kambing 

H. Paino Bunul”. 

Keywords: quality product, quality of service, and price. 
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RINGKASAN 

 

Bisnis restoran sedang berkembang pesat di Kota Malang dan bisnis ini cukup 

menjanjikan. Menghadapi persaingan yang semakin ketat memaksa pelaku bisnis untuk 

bisa meramu  strategi pemasaran yang efektif. Loyalitas pelanggan menjadi hal yang 

sangat penting karena dapat menjadi indikator keberhasilan suatu perusahaan dalam 

mencapai keuntungan yang optimal. Restoran dapat meningkatkan laba dengan 

mempertahankan pelanggan yang ada, hal ini dikarenakan lebih mahal mendapat 

pelanggan yang baru. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota  Malang di Warung Sate dan Gule Kambing  

H. Paino Bunul yang terletak di Jl.Hamid Rusdi IV / No. 313 pada bulan November 

sampai dengan bulan Desember 2013. Tujuan penelitian ini yaitu:  (1)  Mengetahui 

karakteristik pelanggan Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul  (2) Mengetahui 

tingkat loyalitas pelanggan pada Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul, (3) 

Menganalisis pengaruh produk, kualitas pelayanan, dan harga terhadap  loyalitas 

pelanggan pada Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul. Materi penelitian 

adalah pelanggan pada Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul, dengan jumlah 

100 responden dengan menggunakan metode Accidental sampling. Pengolahan data 

dilakukan dengan analisis deskriptif, analisis faktor, dan analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 17 item memiliki nilai rhitung > rtabel (0,197) 

dan  semua variabel memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6, hal ini 

menunjukkan bahwa semua item dapat disimpulkan valid dan reliabel. Berdasarkan hasil 
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dari analisis faktorial yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa seluruh indikator 

variabel X yang berjumlah 17 indikator  mampu membentuk 4 faktor baru, kemudian 4 

faktor baru yang terbentuk diberikan nama berdasarkan isi dari masing-masing faktor 

yang mampu mewakili nama variabel yang ada pada setiap faktor yang terbentuk. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa ke empat variabel yaitu “Indeks produk dan keramahan 

karyawan”, “Indeks daya saing”, “Indeks pelayanan”, dan “Indeks persepsi pelanggan” 

berpengaruh positif dan signifikan, model regresi tersebut didapatkan koefisien 

determinasi Adjusted (R
2
) sebesar 0,523. Hal ini berarti bahwa model regresi yang 

didapatkan mampu menjelaskan pengaruh antara variabel-variabel X terhadap Y sebesar 

52,3% dan sisanya sebesar 47,7% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak 

diamati pada penelitian ini. Pengujian hipotesis model regresi secara simultan atau secara 

serentak menggunakan uji F didapatkan nilai F hitung >Ftabel  artinya bahwa secara 

simultan “indeks produk dan keramahan karyawan”, “indeks daya saing”, “indeks 

pelayanan”, dan “indeks persepsi pelanggan” berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan (Y). Hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa thitung > ttabel yang 

artinya bahwa semua variabel berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Warung Sate dan Gule Kambing H.Paino Bunul. 

Kesimpulan yang diperoleh adalah (1) Karakteristik umum responden sebagian 

besar berumur 36 – 45 tahun, berjenis kelamin laki – laki. Sebagian besar responden 

tingkat pendidikan terakhirnya adalah sarjana, memiliki pekerjaan sebagai pegawai 

negeri, dan memiliki pendapatan Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000 per bulan. Sebagian besar 

responden berasal dari dalam Kota Malang dan berdasarkan sumber informasi sebagian 

besar diperoleh dari rekomendasi keluarga, teman, dll. (2) Loyalitas pelanggan pada  

Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul yaitu, pelanggan akan mengatakan hal 

baik yang positif mengenai restoran, pelanggan akan kembali datang ke restoran untuk 

membeli produk, pelanggan akan merekomendasikan restoran kepada keluarga, teman, 

dll, dan pelanggan akan tetap kembali meskipun ada restoran lain sejenis meskipun harga 

lebih murah diperoleh hasil bahwa semua indikator mendapat penilaian yang baik atau 

setuju.“Produk dan Keramahan Karyawan”, “Daya saing”, “Kualitas pelayanan”, dan 

“Persepsi Pelanggan” berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Harapan pelanggan telah terpenuhi, hal ini berarti semakin baik “Produk dan 
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Keramahan Karyawan”, “Daya saing”, “Kualitas pelayanan”, dan “Persepsi Pelanggan” 

yang diberikan Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul akan meningkatkan 

loyalitas pelanggan.         

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan beberapa saran yaitu: (1) 

Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul diharapkan tetap menjaga  “produk dan 

keramahan karyawan”, karena merupakan penyebab paling utama dalam menjaga 

loyalitas pelanggan. “Daya saing”, “Kualitas pelayanan”, dan “Persepsi pelanggan" 

variabel tersebut juga harus lebih ditingkatkan karena memiliki pengaruh yang signifikan 

dalam  menjaga loyalitas pelanggan. (2) Meningkatkan Faktor “Kualitas pelayanan” dan 

“Persepsi pelanggan” yang memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan, sebaiknya 

Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul lebih memperhatikan penampilan dan 

perhatian karyawan kepada pelanggan serta fasilitas restoran dalam hal ini tempat parkir 

perlu diperbaiki dikarenakan lahan parkir yang sempit sehingga kendaraan yang akan 

parkir mengalami kesulitan. (3) Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain 

penelitian ini hanya melihat tiga faktor  yakni produk, kualitas pelayanan, dan harga yang 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hasil yang dicapai dapat saja belum tentu 

menunjukkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu diharapkan penelitian selanjutnya 

perlu dilakukan penambahan faktor lain misalnya faktor promosi, lokasi dll. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Bisnis restoran sedang berkembang pesat di Kota Malang. Hal ini terbukti 

dengan mudahnya menjumpai restoran di setiap sudut Kota Malang. Perkembangan 

bisnis restoran ini bermula dengan kesibukan masyarakat kota yang sangat padat 

sehingga menuntut seseorang untuk semakin mengefisienkan waktu yang mereka 

miliki.   Bisnis restoran adalah bisnis yang cukup menjanjikan, karena setiap orang 

harus makan dan besarnya peluang serta kesempatan untuk berkembang. Sejalan 

dengan makin berkembangnya pasar, bisnis restoran sangat digemari para pelaku 

usaha, menurut Atmodjo (1995)  ada beberapa alasan bisnis restoran sangat digemari 

pelaku usaha, yaitu:  

1. Potensi pasar dalam kategori ini sangat besar dan akan selalu berkembang 

2. Alat-alat penghidang makanan, sistem, kontrol serta pertolongan fisik lainnya 

yang telah berkembang akan membuat bisnis restoran menjadi semakin mudah 

dan lancar juga serta semakin menguntungkan 

3. Dengan meningkatnya travel, mobilitas serta berbagai hal yang mengakibatkan 

keadaan tertentu yang menambah alasan untuk makan di luar, mengakibatkan 

pertumbuhan usaha pelayanan makanan semakin besar pula. 

4. Harga makanan yang menjadi lebih tinggi merupakan kesempatan yang baik 

untuk mendapatkan banyak uang. 

Semakin banyaknya restoran di kawasan Kota Malang, memungkinkan para 

pelanggan memiliki banyak alternatif dalam memilih tempat makan. Setiap restoran 

memiliki berbagai kelebihan dan keunggulan masing-masing. Perbedaan dari masing-

masing restoran inilah yang nantinya akan dinilai oleh pelanggan dalam memilih 

restoran mana yang dianggap paling nyaman dan memuaskan bagi seorang 

pelanggan.  
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Suatu restoran harus dapat merumuskan strategi yang tepat agar dapat 

mempertahankan loyalitas pelanggan, sehingga pelanggan tidak akan berpindah 

kepada pesaing lain. Loyalitas pelanggan menjadi hal  yang sangat penting karena 

dapat menjadi indikator keberhasilan perusahaan dalam mencapai keuntungan 

optimal. 

Philip Kotler (2000) dalam sebuah penelitiannya menunjukkan bahwa 

perusahaan–perusahaan dapat lebih meningkatkan laba dengan mempertahankan 

pelanggan yang ada,  hal ini dikarenakan lebih mahal mendapat pelanggan yang baru. 

Perusahaan berupaya memahami perilaku konsumennya dan berusaha 

mempertahankan pelanggannya, karena loyalitas pelanggan sangat penting bagi 

kelangsungan hidup perusahaan.   

 Menghadapi persaingan yang semakin kuat dan  ketat ini memaksa pihak 

restoran untuk bisa meramu strategi pemasaran yang efektif. Banyak restoran 

menawarkan berbagai macam konsep atau ide-ide untuk mempertahankan pelanggan 

maupun memikat pelanggan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meraih 

keunggulan diantara para pesaing. Selain hal itu juga agar restoran mendapatkan 

loyalitas serta kesan positif dari para pelanggannya.  

 Salah satu restoran yang mampu bertahan di tengah pesatnya perkembangan 

bisnis restoran di Kota Malang adalah Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino 

Bunul. Restoran yang menghidangkan menu masakan sate dan gule kambing ini, 

berdiri sejak tahun 1973. Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul merupakan 

restoran yang sangat digemari konsumen, terutama pecinta sate dan gule kambing. 

 Pengunjung yang datang  ke Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul 

tidak hanya datang dari wilayah Kota Malang saja, tetapi ada juga yang datang dari 

luar Kota Malang, ketika pelanggan dari luar Kota ini sedang berada di Kota Malang, 

mereka selalu menyempatkan waktu untuk datang dan makan di Warung Sate dan 

Gule Kambing H. Paino Bunul.        

 Restoran yang menyediakan masakan sate dan gule kambing di Kota Malang 

diantarannya ada 4 restoran, yaitu Bang Saleh, H. Paino Bunul, Kairo, dan Wahid. 

Restoran Bang Saleh terletak di Jl. Ade Irma Suryani No. 42, restoran ini berdiri 

sejak tahun 1978 dan rata – rata jumlah pengunjungnya sekitar 900 pelanggan per 
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Minggu dengan menghabiskan kambing sekitar 105 ekor. Warung Sate dan Gule 

Kambing  H. Paino Bunul terletak di Jl.Hamid Rusdi IV / No. 313, restoran ini berdiri 

sejak tahun 1973 dan rata – rata jumlah pengunjungnya sekitar 1200 pelanggan per 

Minggu  dengan menghabiskan kambing sekitar 140 ekor. Restoran Kairo terletak di 

Jl.Kapten Piere Tendean No. 1, restoran ini berdiri sejak tahun 1951 dan rata – rata 

jumlah pengunjungnya sekitar 300 pelanggan per Minggu dengan menghabiskan 

kambing sekitar 28 ekor. Restoran Wahid terletak di Jl.MT.Hariyono No. 139A, 

restoran ini berdiri sejak tahun 1976 dan rata – rata jumlah pengunjungnya sekitar 

400 pelanggan per Minggu dengan menghabiskan kambing sekitar 35 ekor.      

 Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul memiliki jumlah pelanggan 

yang paling banyak diantara restoran penyedia sate dan gule kambing yang lain. 

Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul bisa bertahan bahkan berkembang 

diketatnya persaingan bisnis restoran di Kota Malang, hal ini disebabkan restoran ini 

mempunyai banyak pelanggan yang loyal.        

 Loyalitas pelanggan merupakan suatu komitmen yang kuat dari pelanggan, 

sehingga pelanggan bersedia melakukan pembelian ulang terhadap produk atau jasa 

yang disukai secara konsisten dan dalam jangka panjang, tanpa terpengaruh oleh 

situasi dan usaha-usaha pemasaran dari produk lain yang berusaha membuat mereka 

beralih untuk membeli produk lain tersebut (Griffin, 2005). Loyalitas pelanggan 

dapat dicapai berawal dari konsumen yang merasa terpuaskan atas harapan yang 

mereka inginkan terpenuhi. Pelanggan akan membandingkan  produk, kualitas 

pelayanan dan harga yang diberikan restoran dengan yang mereka harapkan. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti loyalitas pelanggan Warung 

Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul. 

1.2.  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang diuraiakan di atas, rumusan masalah dari 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik pelanggan pada Warung Sate dan Gule Kambing H. 

Paino Bunul ? 

2. Bagaimana loyalitas pelanggan pada Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino 

Bunul ? 
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3. Bagaimana pengaruh produk, kualitas pelayanan, dan harga terhadap loyalitas 

pelanggan Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul ? 

 

1.3.  Tujuan  

 Tujuan penelitian adalah: 

1. Mengetahui karakteristik pelanggan pada Warung Sate dan Gule Kambing H. 

Paino Bunul. 

2. Mengetahui tingkat loyalitas pelanggan pada Warung Sate dan Gule Kambing H. 

Paino Bunul. 

3. Menganalisis pengaruh produk, kualitas pelayanan, dan harga terhadap  loyalitas 

pelanggan Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul. 

 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

 Penelitian diharapkan dapat memiliki manfaat, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul 

Bermanfaat sebagai bahan masukan dan tambahan informasi yang dapat 

dipertimbangkan dalam pengembangan pemasaran. 

2. Bagi Akademik 

Bermanfaat sebagai bahan referensi dibidang pemasaran bagi kalangan akademis, 

pada Progam Studi Sosial Ekonomi, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.  

3. Bagi Penulis 

Bermanfaat sebagai pengalaman, tambahan ilmu pengetahuan dan sekaligus 

wawasan dibidang pemasaran. 

 

1.5.  Kerangka Konsep  

 Kerangka konsep penelitian ini digambarkan pada gambar 1.  Penelitian ini 

akan membahas faktor loyalitas pelanggan sebagai variabel terikat dan tiga variabel 

bebas yaitu produk, kualitas pelayanan dan harga. Adapun faktor-faktor lain di luar 

produk, kualitas pelayanan dan harga yang ikut mempengaruhi loyalitas pelanggan 

dianggap sebagai faktor lain yang mempengaruhi loyalitas pelanggan tetapi tidak 

diteliti. 
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Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 

Karakteristik Pelanggan 

 Umur  

 Jenis kelamin 

 Tingkat pendidikan 

 Pekerjaan  

 Pendapatan per bulan 

 Asal kedatangan  

 Sumber informasi 

Warung Sate dan Gule Kambing 

H. Paino Bunul 

Loyalitas Pelanggan ( Y ) 

1. Produk  ( X1 ) 

 Cita rasa produk  

 Aroma produk 

 Tekstur produk 

 Ukuran produk 

 Tampilan produk 

 Kebersihan produk 

 Konsistensi rasa 

2.  Kualitas pelayanan ( X2 ) 

 Kecepatan pelayanan 

 Kecepatan transaksi 

 Perhatian karyawan 

 Penampilan karyawan 

 Keramahan karyawan 

 Kebersihan restoran 

 Fasilitas restoran 

3.  Harga  ( X3 ) 

 Kesesuaian harga 

 Harga yang 

ditawarkan 

 Perbandingan 

harga 
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1.6.  Hipotesis  

 Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Konsistensi rasa berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Warung Sate 

dan Gule Kambing H.Paino Bunul. 

2. Kecepatan pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Warung 

Sate dan Gule Kambing H.Paino Bunul. 

3. Kesesuaian harga berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Warung Sate 

dan Gule Kambing H.Paino Bunul. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan Ella Rahmania (2009) yang berjudul Analisis 

Perilaku dan Kepuasan Konsumen Terhadap Performance Restoran Pastel dan Pizza 

Rijsttafel di Kota Bogor. Salah satu yang dirasakan paling penting oleh Restoran 

Pastel dan Pizza Rijsttafel adalah memahami perilaku konsumen, selain itu 

mengetahui karakteristik konsumen secara umum juga dianggap penting, karena 

kebutuhan atau kondisi tiap konsumen yang tidak sama. Karakteristik umum 

responden restoran pastel dan pizza Rijsttafel dapat dibedakan berdasarkan usia, jenis 

kelamin, alamat atau domisili, status, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan rata-rata 

pendapatan per bulan (uang saku per bulan bagi pelajar/mahasiswa). Responden yang 

terpilih yaitu konsumen yang sedang atau sudah membeli produk restoran pastel dan 

pizza Rijsttafel dan berada di lokasi penelitian pada saat survey dilakukan.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling 

banyak berkunjung ke restoran pastel dan pizza Rijsttafel berasal dari kota Bogor 

yaitu sebanyak 53 persen. Restoran pastel dan pizza Rijsttafel terletak di sekitar pusat 

perbelanjaan, pusat pendidikan, pusat perumahan, pusat perkantoran di kota Bogor, 

sehingga restoran pastel dan pizza Rijsttafel sering dikunjungi oleh banyak responden 

yang beraktifitas dan menetap di kota Bogor. Berdasarkan hasil penelitian, responden 

terbanyak yang datang ke restoran pastel dan pizza Rijsttafel adalah responden yang 

berusia 20-30 tahun dengan persentase sebesar 53 persen. Posisi terbanyak kedua 

adalah responden berusia 31-40 tahun dengan persentase sebesar 21 persen. 

Persebaran responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa responden 

perempuan lebih mendominasi dibandingkan dengan konsumen laki-laki. Responden 

perempuan sebanyak 75 persen sedangkan responden laki-laki 25 persen. Responden 

yang berkunjung ke restoran pastel dan pizza Rijsttafel mayoritas berstatus belum 

menikah sebanyak 67 persen dan sisanya berstatus menikah sebanyak 33 persen. Dari 

segi pendidikan sebagian besar responden yang berkunjung ke restoran pastel dan 
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pizza Rijsttafel memiliki pendidikan terakhir S1 (Sarjana), yaitu sebanyak 46 persen. 

Selanjutnya 25 persen lainnya adalah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). 

Persebaran responden berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa jumlah responden 

yang bekerja sebagai pegawai swasta dan jumlah responden yang masih aktif sebagai 

pelajar atau mahasiswa hampir berimbang. Responden terbesar bekerja sebagai 

pegawai swasta sebanyak 36 persen sedangkan responden yang masih aktif sebagai 

pelajar atau mahasiswa sebanyak 34 persen. Pada urutan ketiga dan keempat dengan 

persentase masing-masing 11 persen dan 8 persen mempunyai pekerjaan sebagai 

wiraswasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan untuk rata-rata pendapatan 

per bulan, sebagian besar responden memiliki dua jenis kelompok rata-rata 

pendapatan dengan jumlah persentase yang sama besar sebanyak 24 persen, yaitu 

responden dengan rata-rata pendapatan per bulan antara Rp. 500.000 - Rp. 1.500.000 

dan responden dengan rata-rata pendapatan per bulan lebih dari Rp. 4.500.000.  

Penelitian yang dilakukan Mohamad Amir Elbany (2009) yang berjudul 

Analisis Kepuasan dan Loyalitas Konsumen Restoran Pujasera Garut Jawa Barat. 

Jumlah pelanggan sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup 

perusahaan. Pelanggan akan membandingkan layanan yang diberikan perusahaan 

dengan layanan yang mereka harapkan. Jika pelanggan merasa puas, maka pelanggan 

akan kembali menggunakan jasa perusahaan dan menjadi pelanggannya yang setia 

serta akan menceritakan pengalamannya tersebut kepada orang lain, sehingga 

perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari kondisi itu, yaitu mendapatkan 

pelanggan yang loyal yang sekaligus membantu promosi perusahaan. Hasil penelitian 

ini menyimpulkan bahwa sebagian besar responden bersedia untuk 

merekomendasikan Restoran Pujasega Garut kepada teman dan kerabatnya untuk 

datang berkunjung. Kekuatan dalam merekomendasikan suatu produk kepada orang 

lain merupakan salah satu indikator dalam mengukur loyalitas seorang pelanggan 

terhadap suatu produk. Semakin kuat seorang pelanggan dalam merekomendasikan 

suatu produk kepada orang lain, maka dapat dikatakan bahwa loyalitas terhadap suatu 

produk tersebut tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan menurut Parasuraman et. al 

(1990) salah satu hal yang paling mempengaruhi pelanggan berkaitan dengan kualitas 

pelayanan adalah informasi yang berasal dari mulut ke mulut (word of mouth). Hal ini 
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dinilai cukup potensial karena pelanggan biasanya cenderung mempercayai 

pelanggan lain yang pernah mencoba suatu produk atau jasa tersebut. Selain itu juga 

didukung dengan data dan informasi dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

83 persen responden mengetahui informasi keberadaaan Restoran Pujasega berasal 

dari keluarga, teman dan kerabat. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

jika karyawannya profesional, sopan, berpenampilan menarik, pelayanan yang cepat 

dan tanggap menanggapi keluhan serta sikap manajemen dan karyawan dalam 

menangani konsumen selalu meluangkan waktu yang cukup untuk melayani 

konsumen merupakan hal yang harus dilakukan agar kepuasan pelanggan baik dan 

meningkat sehingga menjadi loyal. Keloyalan pelanggan akan membuat pelanggan 

untuk kembali ke restoran Pujasega dan akan merekomendasikan kepada orang lain. 

Ernawati dan Untung Sriwidodo (2012), Dimensi Kualitas Dan Harga Sebagai 

Faktor Penentu Kepuasan dan Loyalitas Konsumen. Populasi dalam penelitian ini 

adalah konsumen Warung Steak yang ada di wilayah Surakarta, yang jumlahnya 

sangat tidak terbatas. Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, maka 

penelitian ini menggunakan sampel. Karena populasinya adalah semua konsumen 

warung steak di kota Surakarta, dengan jumlah yang tidak terbatas tadi, maka teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan accidental sampling. Menurut Jogiyanto 

(2007) accidental sampling adalah metode pengumpulan data tanpa perencanaan 

secara seksama, responden yang dimintai informasi diperoleh secara kebetulan tanpa 

pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini responden terpilih adalah konsumen yang 

ditemui pada saat sedang makan di warung steak di kota Surakarta, jumlah sampel 

sebanyak 100 orang. Sumber data adalah data primer dan data Sekunder. Sedangkan 

jenis datanya adalah data Kualitatif dan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan adalah dengan penyebaran kuesioner atau wawancara langsung dan 

observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan: Kualitas lingkungan 

fisik, kualitas karyawan kualitas makanan, dan harga berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen di Waroeng “SS” Surakarta. Kualitas lingkungan fisik, kualitas 

karyawan, kualitas makanan, dan harga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

konsumen di Waroeng “SS” Surakarta. Kepuasan berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas konsumen di Waroeng “SS” Surakarta. 
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2.2.Pemasaran    

 Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang terdiri dari individu dan 

kelompok yang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang 

bernilai dengan pihak lain (Kotler, 2005). Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan 

dari kegiatan-kegiatan bisnis. Rangkuti (2002) mengembangkan konsep 4R yang 

merupakan faktor penting untuk mendukung suksesnya suatu program pemasaran, 

terdiri atas:   

1.  Membangun costumer relationship  

Hubungan akan muncul saat pelanggan berhubungan dengan perusahaan dalam 

periode waktu tertentu dan akan menciptakan kedekatan perusahaan (restoran) 

dengan pelanggannya, sehingga dibutuhkan kejujuran, komitmen, komunikasi dan 

saling pengertian.  

2. Menciptakan costumer retention  

Retensi pelanggan (mempertahankan pelanggan yang sudah ada) jauh lebih 

murah dibandingkan dengan mencari pelanggan baru. Retensi ini dapat tercipta 

dengan cara memberikan pelayanan yang lebih besar dibandingkan kebutuhan 

pelanggan.  

3. Menghasilkan costumer refferal  

Refferal yang merupakan pengaruh promosi dari mulut ke mulut akan terjadi 

apabila pelanggan puas. Sifat dasar manusia adalah ingin mencoba sesuatu yang 

baru, apalagi jika hal baru ini mendapat rekomendasi dari orang terdekat, seperti 

teman atau keluarga. Pada saat pelanggan puas, mereka akan dengan senang hati 

menyampaikan kepada orang lain, sehingga mereka akan datang lagi dan bahkan 

akan mmembawa teman atau keluarga mereka.  

4. Mudah memperoleh costumer recovery  

Pemulihan akibat pelayanan kepada pelanggan yang tidak baik merupakan 

komponen yang paling penting dalam mengelola costumer relationship. Tidak 

selamanya kegiatan bisnis berjalan dengan baik. Seringkali terdapat kesalahan, 

namun kesalahan harus dapat diubah menjadi peluang bisnis. Merubah kesalahan 
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dengan segera dapat menimbulkan komitmen kepada pelanggan, sehingga pada 

akhirnya dapat meningkatkan loyalitas.  

 

2.3.Restoran  

Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, 

yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumennya baik 

berupa makanan maupun minuman (Atmodjo, 2005). Restoran juga bisa dilihat 

sebagai bentuk usaha yang sudah menggunakan prinsip-prinsip manajemen dalam 

mengelola usaha yang dijalankan.  

Karakteristik produk yang dijual restoran adalah produk yang siap saji atau 

siap hidang, proses produksi dari bahan mentah untuk diolah menjadi makanan dan 

minuman siap saji. Sedangkan dilihat dari tempatnya, usaha restoran bukan usaha 

yang berpindah-pindah, namun menetap di suatu tempat sehingga bisa memberikan 

pelayanan kepada pengunjung. Kotler (2000) juga mengungkapkan bahwa usaha 

restoran itu termasuk pada pelayanan jasa yang bersifat campuran. Menurutnya usaha 

restoran merupakan suatu bentuk usaha yang dalam pelaksanaannya 

mengkombinasikan antara produk dan jasa. Tujuan operasionalnya adalah untuk 

mencari keuntungan dan memberi kepuasan bagi konsumen. 

 

2.4. Nilai Pelanggan 

Para pelanggan dalam melakukan pembelian akan memperhitungkan 

penawaran yang akan memberikan nilai tertinggi. Mereka menginginkan nilai 

maksimal, dengan dibatasi oleh biaya pencarian serta pengetahuan, mobilitas, dan 

penghasilan yang terbatas, mereka membentuk suatu  harapan akan nilai dan 

bertindak sesuai dengan hal itu. Kenyataan apakah suatu penawaran memenuhi 

harapan akan nilai pelanggan mempengaruhi kepuasan dan kemungkinan mereka 

untuk membeli (Hurriyati, 2005). 

  

2.5. Perilaku Konsumen 

 Kegiatan pemasaran bertujuan mempengaruhi konsumen untuk membeli 

produk dan jasa yang ditawarkan. Pelaksanaan kegiatan ini harus memperhatikan 
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perilaku atau karakteristik konsumen yang berbeda berdasarkan usia, pendapatan, 

tingkat pendidikan, dan selera.  

Konsumen sebagai individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi 

dan  mendapatkan barang atau jasa untuk kehidupan pribadi atau kelompoknya. 

Konsumen itu sendiri terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan 

usia, pendapatan, tingkat pendidikan, pola perpindahan tempat dan selera 

(preferensi). Pengelompokan kosumen ini sangat bermanfaat bagi para pemasar 

dalam merencanakan strategi pemasaran (Kotler, 2005). 

   

2.6. Produk 

 Produk adalah unsur yang penting bagi perusahaan dalam menghasilkan 

suatau produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga 

dapat memenuhi harapan konsumen atas produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. 

Menurut Tjiptono (2001), definisi produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau 

dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan dan keinginan pasar yang 

bersangkutan.  

Pelanggan dapat mengambil keputusan untuk membeli produk tertentu. 

Berdasarkan informasi yang diterimanya, pelanggan dapat mengambil keputusan 

membeli produk tertentu sesuai keinginan dan kebutuhan mereka. Dalam hal ini 

restoran atau penjual harus dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggan 

tentang produk yang bersangkutan agar dapat memaksimalkan daya tarik yang ada. 

 Menurut Hurriyati (2005) untuk merencanakan penawaran atau produk, 

pemasar perlu memahami tingkatan produk, yaitu sebagai berikut: 

1. Produk  Utama (core benefit), yaitu manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan 

akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. 

2. Produk Generik (generic product), yaitu produk dasar yang mampu memenuhi 

fungsi produk yang paling dasar (rancangan produk minimal agar dapat 

berfungsi). 
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3. Produk Harapan (expected product), yaitu produk formal yang ditawarkan dengan 

berbagai atribut dan kondisinya secara normal (layak) diharapkan dan disepakati 

untuk dibeli. 

4. Produk Pelengkap (augmented product), yaitu berbagai atribut produk yang 

dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sehingga dapat 

memberikan tambahan kepuasan dan dapat dibedakan dengan produk pesaing. 

5. Produk Potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin 

dikembangkan untuk suatu produk dimasa mendatang.     

 Menurut Sofjan (2002) faktor-faktor yang terkandung dalam  suatu  produk 

adalah mutu, kualitas, penampilan (features), pilihan yang ada (options), gaya (style), 

merk (brand names), pengemasan (packaging), ukuran (size), jenis (product line), 

macam (product items), jaminan (quarranties) dan pelayanan (service). Selain itu 

produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh 

produsen melalui hasil produksinya, produk dipandang penting oleh konsumen dan 

dijadikan dasar pengambilan keputusan. 

 Loyalitas pelanggan merupakan indikator terpenting dalam mencapai 

keberhasilan perusahaan. Perusahaan harus memiliki strategi yang tepat untuk dapat 

mencapai keberhasilan yaitu dengan cara meningkatkan loyalitas pelanggan. Menurut 

Aini Enggar Windawati (2008), salah satu strategi yang efektif dalam mengatasi hal 

ini adalah kualitas produk, kualitas memiliki daya tarik bagi konsumen dan sangat 

mempengaruhi konsumen dalam memilih barang maupun jasa. Produk dikatakan 

berkualitas jika sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sangat penting 

pula mempertahankan kualitas, karena kualitas yang baik merupakan salah satu kunci 

keberhasilan perusahaan untuk mempertahakan pelanggannya, dimana produk yang 

baik akan menimbulkan keputusan membeli dan nantinya berdampak pada 

peningkatan loyalitas pelanggan. Karena semakin tinggi kualitas produk yang 

diterima pelanggan maka semakin tinggi tingkat loyalitas pelanggan tersebut. 

 Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat diartikan bahwa produk merupakan 

segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk dapat memuaskan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. Produk yang bisa diterima oleh pelanggan, 

nantinya akan berdampak pada peningkatan loyalitas pelanggan. 
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2.7.  Harga  

 Harga menurut Kotler dan Amstrong (2001) adalah sejumlah uang yang 

ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa. Lebih jauh lagi, harga adalah sejumlah 

nilai yang konsumen tukarkan untuk sejumlah manfaat dengan memiliki atau 

menggunakan suatu barang atau jasa.  

Pada umumnya harga ditetapkan perusahaan disesuaikan dengan strategi 

perusahaan secara keseluruhan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berubah 

dan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 

atau waktu tertentu. Hal ini dilakukan karena penetapan harga jual berdampak 

langsung terhadap besarnya laba perusahaan. Disamping itu untuk dapat berhasilnya 

usaha perusahaan maka harga yang ditetapkan haruslah didasarkan atas pertimbangan 

faktor yang diluar jangkauan pengendalian pimpinan perusahaan, seperti kebijakan 

pemerintah, keberadaan persaingan, perubahan selera dan kebutuhan konsumen,kelas 

sosial politik dan budaya masyarakat serta perkembangan teknologi. Oleh karena itu 

tingkat harga tidak selalu sama dan dapat berubah dari waktu ke waktu (Sofjan, 

2002).  

 Bila suatu produk mengharuskan konsumen mengeluarkan biaya yang lebih 

besar dibanding manfaat yang diterima, maka yang terjadi adalah bahwa produk 

tersebut memiliki nilai negatif. Konsumen mungkin akan menganggap sebagai nilai 

yang buruk dan kemudian akan mengurangi konsumsi terhadap produk tersebut. Bila 

manfaat yang diterima lebih besar, maka yang terjadi adalah produk tersebut 

memiliki nilai positif (Lupiyoadi & Hamdani, 2006).  

 Harga memiliki peranan utama dalam proses pemasaran, ada empat jenis 

tujuan penetapan harga menurut Tjiptono (2001), yaitu:   

1. Tujuan berorientasi pada laba. 

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih 

harga yang menghasilkan laba paling tinggi (maksimalisasi harga) 

2. Tujuan berorientasi pada volume. 

Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan, 

nilai penjualan atau pangsa pasar. 
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3. Tujuan berorientasi pada citra. 

Perusahaan dapat menetapkan harga yang tinggi untuk membentuk atau 

mempertahankan citra prestisisus. Sementara harga yang rendah digunakan untuk 

membentuk citra tertentu. 

4. Tujuan stabilitas harga. 

Tujuan stabilitas harga dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk 

mempertahankan hubungan yang stabil. Harga dapat pula ditetapkan dengan 

tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, 

mendukung penjualan ulang produk. 

Penetapan harga suatu produk merupakan hak dari perusahaan. Harga yang 

ditetapkan harus sesuai dengan kualitas produk maupun jasa yang diberikan, sehingga 

nantinya akan memberi nilai positif terhadap perusahaan. Harga juga berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan. 

2.8.  Kualitas Pelayanan 

Rangkuti (2006), berpendapat bahwa tingkat mutu pelayanan tidak dapat 

dinilai berdasarkan sudut pandang perusahaan, tetapi harus dipandang dari sudut 

pandang penilaian pelanggan. Oleh karena itu, dalam merumuskan strategi dan 

program pelayanan, perusahaan harus berorientasi pada kepentingan pelanggan 

dengan memperhatikan komponen mutu pelayanan. 

Menurut Kotler (2000) mengemukakan ada lima kesenjangan yang 

menyebabkan penyampaian pelayanan tidak berhasil karena yaitu : 

1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Manajemen 

tidak selalu memahami dengan tepat keinginan-keinginan konsumen. 

2. Kesenjangan antara persepsi manajemen dan syarat mutu pelayanan. Manajemen 

mungkin memahami dengan tepat apa yang diinginkan oleh para konsumennya, 

namun tidak membuat atau menyusun suatu standar prestasi tertentu. 

3. Kesenjangan antara syarat mutu pelayanan dan penyampaian pelayanan. 

Karyawan mungkin kurang terlatih atau terlalu banyak pekerjaan dan tidak 

mampu atau tidak mau mencapai standar. Karyawan dapat tertahan pekerjaannya 

karena standar-standar yang saling bertentangan, seperti misalnya karyawan yang 
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diharuskan untuk mendengarkan permintaan konsumen dan sebaliknya ia juga 

harus melayani konsumen dengan cepat. 

4. Kesenjangan antara penyampaian pelayanan dan komunikasi eksternal. Harapan 

konsumen dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat oleh wakil-wakil perusahaan 

iklan. 

5. Kesenjangan antara pelayanan yang diterima dan pelayanan yang diharapkan. 

Kesenjangan ini timbul bila konsumen mengukur prestasi perusahaan dengan cara 

yang berbeda dan salah menerima mutu pelayanan. 

Pelayanan yang berkualitas dan bermutu merupakan salah satu kunci 

keberhasilan untuk memuaskan pelanggan  (Lupiyoadi, 2006). Meningkatkan kualitas 

pelayanan merupakan strategi untuk mempertahankan pelanggan. 

Uraian di atas menjelaskan bahwa penilaian kualitas pelayanan ditentukan 

oleh pelanggan. Kualitas pelayanan bisa dianggap baik jika suatu perusahaan dapat 

memenuhi keinginan dan harapan para pelanggan. Meningkatkan kualitas pelayanan 

mempunyai nilai penting dalam membangun loyalitas pelanggan.  

2.9.Promosi   

 Promosi adalah salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat 

penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk atau jasa. Kegiatan 

promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan 

konsumen, melainkan juga untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan 

pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya 

(Lupiyoadi, 2006). 

Menurut Hurriyati (2005) promosi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan suatu  program  pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu  produk, 

bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk tersebut 

akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. 

 

2.10. Loyalitas Pelanggan 

Menurut Griffin (2005),  loyalitas pelanggan merupakan suatu komitmen yang 

kuat dari pelanggan, sehingga pelanggan bersedia melakukan pembelian ulang 
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terhadap produk atau jasa yang disukai secara konsisten dan dalam jangka panjang, 

tanpa terpengaruh oleh situasi dan usaha-usaha pemasaran dari produk lain yang 

berusaha membuat mereka beralih untuk membeli produk lain tersebut.  

Konsumen yang terpuaskan akan menjadi pelanggan yang mengatakan hal-hal yang 

baik tentang perusahaan kepada orang lain dan loyal terhadap perusahaan (Kotler, 

2000). Seseorang pelanggan akan melalui beberapa tahapan untuk sampai menjadi 

loyal. Proses ini berlangsung lama dengan penekanan dan perhatian yang berbeda 

untuk masing-masing tahapan karena setiap tahap tersebut, maka perusahaan 

mempunyai peluang yang lebih besar untuk membentuk calon pembeli menjadi 

pelanggan loyal. Tahap untuk menjadi pelanggan yang loyal terbagi ke dalam tujuh 

tahap (Griffin, 2005), yaitu:  

1. Suspect (tersangka)   

Meliputi semua orang yang mungkin akan membeli barang atau jasa perusahaan. 

Kita menyebutnya sebagai suspect karena yakin bahwa mereka akan membeli tapi 

belum mengetahui apapun mengenai perusahaan dan barang atau jasa yang 

ditawarkan. 

2. Prospect (yang diharapkan)  

Orang yang memiliki kebutuhan akan barang atau jasa tertentu, dan mempunyai 

kemampuan untuk membelinya. Walaupun belum melakukan pembelian, mereka 

telah mengetahui keberadaan perusahaan dan barang atau jasa yang ditawarkan, 

karena seseorang telah merekomendasikan barang atau jasa tersebut kepadanya.  

3. Disqualified prospect (yang tidak berkemampuan)  

Prospect yang telah mengetahui keberadaan barang atau jasa tertentu tetapi tidak 

mempunyai kemampuan untuk membeli barang atau jasa tersebut, atau tidak 

mempunyai kebutuhan akan barang atau jasa tersebut. 

4. First time costumer (pembeli baru) 

Pelanggan yang membeli untuk pertama kalinya, mereka masih merupakan 

pelanggan baru perusahaan. 

5. Repeat customer (pembeli berulang-ulang)  
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Pelanggan yang melakukan pembelian suatu produk sebanyak dua kali atau lebih, 

atau membeli dua macam produk atau jasa yang berbeda dalam dua kesempatan 

yang berbeda pula. 

6. Clients (pelanggan tetap)  

Pelanggan yang membeli semua barang atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan 

kebutuhan mereka. Pembelian dilakukan secara teratur. Hubungan mereka dengan 

pelanggan sudah kuat dan berlangsung lama yang membuat mereka tidak 

terpengaruh oleh daya tarik produk perusahaan pesaing. 

7. Advocates (pelanggan tetap dan pendukung)  

Seperti layaknya clients, advocates membeli seluruh barang atau jasa yang 

ditawarkan sesuai dengan kebutuhannya serta melakukan pembelian secara 

teratur. Disamping itu, mereka juga memberikan rekomendasi tentang barang atau 

jasa yang mendorong orang lain untuk melakukan pembelian terhadap barang 

atau jasa perusahaan. Advocates membicarakan barang atau jasa tersebut dan 

melakukan usaha pemasaran serta membawa pelanggan baru untuk perusahaan.  

 Pelanggan yang loyal merupakan aset penting bagi perusahaan, ada beberapa 

ciri suatu pelanggan dianggap pelanggan yang loyal tercermin dari kombinasi sikap-

sikap berikut ini (Dharmesta,1999) : 

1. Kemauan untuk membeli kembali dan atau membeli tambahan produk atau jasa 

layanan dari perusahaan yang sama. 

2. Kemauan untuk merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. 

3. Komitmen pada perusahaan untuk tidak berpindah ke pesaing. 

 Sedangkan perilaku pelanggan yang loyal adalah sebagai berikut ini : 

1. Mengulangi pembelian produk atau jasa layanan. 

2. Pembelian yang lebih banyak 

3. Merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. 

Pelanggan yang loyal sangat besar artinya bagi perusahaan, Karena pelanggan 

yang loyal berarti kelangsungan hidup bagi perusahaan, dan tentu saja akan 

meningkatkan pendapatan perusahaan. Keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh 

perusahaan apabila memiliki pelanggan yang loyal (Griffin, 2002),  antara lain:  
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1. Dapat mengurangi biaya pemasaran (karena biaya untuk menarik pelanggan yang 

baru lebih mahal) 

2. Dapat mengurangi biaya transaksi 

3. Dapat mengurangi biaya turn over konsumen (karena penggantian konsumen 

yang lebih sedikit)  

4. Dapat meningkatkan penjualan silang, yang akan memperbesar pangsa pasar 

perusahaan 

5. Mendorong word of mouth yang lebih positif, dengan asumsi bahwa pelanggan 

yang loyal juga berarti mereka yang merasa puas   

6. Dapat mengurangi biaya kegagalan (seperti biaya penggantian, dll) 

 Pelanggan yang loyal bisa menjadi partner yang baik untuk perusahaan. 

Mempertahankan pelanggan lama akan lebih mudah daripada mencari pelanggan 

baru. Bahkan banyak keuntungan yang didapat perusahaan bila memiliki pelanggan 

yang loyal, antara lain adalah: menjadi pembangun bisnis, membeli lebih banyak, 

membayar lebih tinggi, dan membawa pelanggan baru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Lokasi dan Waktu 

 Penelitian ini dilakukan pada Warung Sate dan Gule H. Paino Bunul yang 

beralamat di Jl. Hamid Rusdi IV / 313 Kota Malang. Pemilihan  tempat sebagai 

obyek penelitian berdasar beberapa pertimbangan bahwa restoran tersebut mampu 

bertahan sejak awal  berdiri tahun 1973 sampai sekarang tahun 2014. Selain itu, 

alasan pemilihan tempat  juga dikarenakan restoran tersebut mempunyai pelanggan 

yang relatif  banyak diantara restoran lain yang sama menyediakan masakan sate dan 

gule kambing. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.  Waktu penelitian 

dilaksanakan selama satu bulan yakni dari bulan November hingga Desember 2013.   

 

Tabel 1.  Daftar restoran penyedia sate dan gule kambing di Kota Malang. 

 

Nama Restoran 

 

Tahun Berdiri 

Jumlah Pengunjung  

(Rata-rata) 

Per  Minggu 

Jumlah Kambing 

(Rata-rata) 

Per Minggu 

Bang Saleh 

Jl. Ade Irma 

Suryani no. 42 

 

1978 

 

900 Pelanggan  

 

105 ekor 

H. Paino Bunul 

Jl.Hamid Rusdi IV 

/ No. 313 

 

1973 

 

1200 Pelanggan 

 

140 ekor 

Kairo 

Jl.Kapten Piere 

Tendean No. 1 

 

1951 

 

300 Pelanggan 

 

28 ekor 

Wahid 

Jl.MT.Hariyono 

No. 139A 

 

1976 

 

400 Pelanggan 

 

35 ekor 

Sumber: Data primer hasil pengamatan peneliti, 2013. 

Alasan pemilihan tempat juga dikarenakan restoran tersebut mempunyai 

pelanggan yang relatif banyak walaupun banyak restoran pesaing yang berada di 

Kota Malang. Salah satu restoran yang dapat bertahan dalam persaingan ketat di Kota 

Malang adalah Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul, sehingga membuat 

pelaku usaha ini berusaha untuk mempertahankan pelanggannya. 
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3.2.  Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode 

survei merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh melalui 

pengamatan secara langsung dan wawancara dengan responden. Teknik yang 

digunakan adalah dengan kuesioner. Kuesioner yang berisikan daftar pertanyaan ini 

diberikan langsung kepada responden, yaitu pelanggan  Warung Sate Dan Gule H. 

Paino Bunul. Kemudian untuk melengkapi data primer juga dilakukan pengumpulan 

data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa 

keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang sifatnya 

melengkapi atau mendukung data primer.  

 Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan  Metode Non 

Probability Sampling, berupa teknik Accidental sampling, teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

dijadikan sampel jika orang tersebut sesuai atau cocok sebagai sumber data 

(Sugiyono, 2000). Hal ini disebabkan karena tidak semua pelanggan memiliki 

kesempatan untuk menjadi responden. 

 Adapun ukuran sampel dengan menggunakan sampel minimal dari Malhotra 

(1999) yang menyatakan bahwa sampel minimal adalah: (5 x indikator variabel 

bebas) + 10%. Dari hasil perkalian tersebut dihasilkan jumlah sampel adalah (5 x 17 ) 

+ 10% = 93,5.  Untuk memudahkan penelitian , jumlah ini dibulatkan menjadi 100 

responden. Maka jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 

100 responden. Waktu kunjungan responden dalam pengambilan sampel penelitian 

ini yaitu pada akhir pekan atau hari libur sebanyak 60%. Selanjutnya sebanyak 40% 

responden melakukan kunjungan ke Warung Sate dan Gule Kambing H.Paino Bunul 

pada hari kerja.  

 

3.3.    Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian terdiri dari dua macam, yaitu variabel terikat (dependent 

variable) dan variabel bebas (independent variable) Variabel-variabel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah:  
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1. Variabel terikat (dependent variable), yaitu Loyalitas Pelanggan (Y)  

2. Variable tidak terikat (independent variable), yaitu : 

a.   Produk (X1) 

Adalah sate dan gule kambing H. Paino Bunul. 

 Cita rasa produk (X1.1) 

Adalah Sate dan gule kambing H. Paino Bunul memiliki cita rasa yang enak 

dan sesuai dengan selera pelanggan.   

 Aroma produk (X1.2) 

Adalah aroma atau keharuman produk yang khas dan  tidak berbau kambing. 

 Tekstur produk (X1.3) 

Adalah produk yaitu Sate dan gule kambing H. Paino Bunul memiliki tekstur 

produk yang pas.  

 Ukuran produk (X1.4) 

Adalah porsi dari Sate dan gule kambing H. Paino Bunul yang disajikan. 

 Tampilan  produk (X1.5) 

Adalah tampilan fisik produk yang disajikan. 

 Kebersihan produk (X1.6) 

Adalah kebersihan dan kehigienisan produk yang disajikan. 

 Konsistensi rasa produk (X1.7) 

Adalah konsistensi rasa Sate dan gule kambing H. Paino Bunul dari dahulu 

hingga sekarang. 

b.  Kualitas pelayanan (X2) 

Adalah penilaian pelanggan  dalam hal pelayanan kepada pihak Warung Sate 

dan gule kambing H. Paino, yang diukur dari indikator sebagai berikut : 

 Kecepatan pelayanan (X2.1) 

Adalah kecepatan pramusaji dalam menyajikan produk kepada pelanggan. 

 Kecepatan transaksi (X2.2) 

Adalah kecepatan kasir dalam melayani pembayaran atau transaksi kepada 

pelanggan.  

 Perhatian karyawan (X2.3) 

Perhatian  karyawan dalam menanggapi kebutuhan pelanggan. 
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 Penampilan karyawan (X2.4)  

Adalah pakaian yang digunakan karyawan berupa seragam yang rapi dan 

sopan. 

 Keramahan karyawan (X2.5) 

Adalah diukur dengan pelayanan karyawan dengan bersikap ramah, senyum, 

dan komunikatif.  

 Kebersihan dan kerapihan restoran (X2.6) 

Adalah kebersihan  ruangan, meja, kursi, dan lantai serta penataan yang rapih.  

 Fasilitas restoran (X2.7) 

Adalah ketersediaan toilet, audio visual seperti televisi, dan keamanan tempat 

parkir. 

c. Harga (X3) 

Adalah sejumlah uang yang dikeluarkan pelanggan untuk memperoleh  

produk yaitu sate dan gule kambing H. Paino Bunul.  

 Kesesuaian harga produk (X3.1) 

Adalah kesesuaian harga sate dan gule kambing H. Paino Bunul dengan 

kualitas produk yang disajikan. 

 Harga yang ditawarkan (X3.2) 

Adalah harga produk yang ditawarkan oleh Warung sate dan gule kambing H. 

Paino Bunul. 

 Perbandingan harga dengan kompetitor (X3.3) 

Adalah perbandingan harga sate dan gule kambing H. Paino dengan restoran 

lain yang sejenis. 

 

3.4.  Analisa Data 

 Data yang terkumpul pada penelitian dianalisis secara deskriptif dan 

analisis kuantitatif. Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendeskripsikan jawaban responden. Data dan informasi mengenai karakteristik 

responden pada Warung Sate Dan Gule Kambing H. Paino Bunul. 

Analisis data kuantitatif adalah suatu pengukuran yang digunakan dalam suatu 

penelitian yang dapat dihitung dengan jumlah satuan tertentu atau dinyatakan dengan 
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angka-angka, analisis ini meliputi pengolahan data, pengorganisasian data dan 

penemuan hasil (Supranto, 2001). Analisis data kuantitatif untuk menganalisis 

besarnya pengaruh produk, kualitas pelayanan, dan  harga terhadap loyalitas 

pelanggan Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul dianalisis menggunakan 

skala likert. 

 Skala yang  digunakan adalah dengan skala Likert yang diperoleh dari daftar 

pertanyaan yang digolongkan ke dalam lima tingkatan sebagai berikut (Sugiyono, 

2004), misalnya: 

1. Untuk jawaban STS  sangat tidak setuju diberi nilai  = 1 

2. Untuk jawaban TS  tidak setuju diberi nilai    =  2 

3. Untuk jawaban  C cukup diberi nilai      =  3 

4. Untuk jawaban  S  setuju diberi nilai     =  4 

5. Untuk jawaban  SS sangat setuju diberi nilai   =  5  

 Kegunaannya adalah untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi responden 

atau dalam hal ini adalah pelanggan Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul. 

Selanjutnya nilai skor rataan akhir yang diperoleh akan dibandingkan dalam kategori 

dengan Rentang Skala (RS) dengan rumus (Simamora, 2005): 

RS  =  
   

 
     RS  =  

   

 
  =  0,80  

Keterangan: 

RS =   rentang skala   n =   skor terendah ( 1 ) 

m =   skor tertinggi ( 5 )   k =   jumlah kelas 

 Rentang Skala dengan jumlah kelas sebanyak 5 kelas yaitu sebesar 0,8. 

Selanjutnya kategori yang diperoleh untuk mengukur produk, kualitas pelayanan, 

harga dan loyalitas pelanggan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1,00 – 1,80  =  keterangan sangat rendah atau sangat tidak setuju 

1,81 – 2,60  =  keterangan tidak baik atau tidak setuju 

2,61 – 3,40  =  keterangan kurang baik atau kurang setuju 

3,41 – 4,20 =  keterangan baik atau setuju 

4,21 – 5,00  =  keterangan sangat baik atau sangat setuju 
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 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Adapun cara 

pengukuran adalah dengan cara skor-skor item instrumen dikorelasikan dengan skor 

total dengan menggunakan rumus korelasi product moment dari pearson yaitu:  

rxy  = 
  

       

 




2322 YYNXXN

YXXYN
  

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi  Y = skor item Y 

n = banyaknya sampel  X = skor item X 

 Uji Reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu (Ghozali, 2001). Uji reliabilitas data kuesioner dilakukan dengan 

menggunakan perhitungan metode Cronbach’s Alpha.  

 Penelitian ini menggunakan analisis faktor mencoba menemukan hubungan 

antar variabel, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa variabel sehingga 

memudahkan analisis statistik berikutnya (Wibowo, 2006). Analisis  regresi 

berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel 

independent dan dependent.  

 Uji F pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel independent yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependent. Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh masing-masing variabel independent secara individual (parsial) terhadap 

variabel dependent. 

 

3.5.  Batasan Istilah 

1. Loyalitas pelanggan adalah pelanggan yang pernah melakukan pembelian produk 

atau pembelian ulang produk sebanyak satu kali atau lebih pada Warung Sate dan 

Gule Kambing H. Paino Bunul. 
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2. Responden adalah pelanggan Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul 

yang sedang melakukan pembelian di lokasi pembelian dan bersedia mengisi 

kuesioner.  

3. Tingkat pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima responden selama satu 

bulan. Bagi responden yang masih berprofesi sebagai pelajar atau mahasiswa, 

tingkat pendapatan dalam hal ini adalah jumlah uang saku yang diterima 

responden per bulan.  

4. Asal kedatangan  adalah asal lokasi pelanggan Warung Sate dan Gule Kambing 

H. Paino Bunul dari Kota Malang atau Luar Kota Malang. 

5. Sumber informasi adalah informasi yang didapat pelanggan mengenai Warung 

Sate Dan Gule Kambing H. Paino Bunul. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Profil Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul 

Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul adalah suatu usaha bisnis yang 

bergerak dalam bidang kuliner yaitu  restoran. Produk utama dari restoran  ini adalah 

sate kambing dan gule kambing. Restoran ini telah berdiri sejak tahun 1973 sampai 

sekarang tahun 2014. Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul berlokasi di 

Jl.Hamid Rusdi IV / No. 313 Kota Malang.  

Kehadiran Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul cukup lama di 

Kota Malang, sehingga cukup dikenal di dalam maupun luar Kota Malang. Pelanggan 

yang loyal menjadikan restoran ini sanggup bertahan ditengah pesatnya 

perkembangan bisnis restoran di Kota Malang.  Hal ini bukan karena kebetulan, tetapi 

pihak Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul mempunyai prinsip yaitu akan 

selalu memberikan kualitas yang terbaik kepada pelanggan, baik dari produk maupun  

dari kualitas pelayanan yang diberikan. Cita rasa produk akan selalu dipertahankan 

oleh pihak restoran, konsistensi cita rasa makanan yang lezat dan khas mulai dari 

dahulu sampai seterusnya. Pengolahan produk makanan yang sesuai syariat dan telah 

mendapat sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sehingga produk makanan dijamin 

halal. Harga yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kualitas yang diberikan 

sekaligus dengan pelayanan terbaik bagi pelanggan. 

Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul,setiap hari buka mulai pukul 10.00 – 

22.00 wib. Menu makanan yang ada di Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino 

Bunul ada berbagai macam yaitu: 

10 biji sate tanpa lemak Rp 32.000,-   •  10 biji sate daging Rp 27.000,- 

10 biji sate ati   Rp 27.000,-   •  10 biji sate ayam Rp 18.000,- 

1 porsi nasi gule  Rp 15.000,-   •  1 porsi gule  Rp 20.000,- 

1 porsi gule kokot  Rp 23.000,-   •  1 porsi krengsengan Rp 25.000,- 

1 porsi tongseng  Rp 22.000,-   •  1 porsi sop iga Rp 24.000,- 
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Berbagai macam menu makanan yang disajikan di Warung Sate dan Gule 

Kambing H. Paino Bunul, menu utama yang paling dicari pelanggan adalah sate dan 

gule kambing.  Berikut dapat dilihat pada gambar 2  Warung Sate dan Gule Kambing 

H. Paino Bunul.  

 

 

 

 

 

Bagian depan restoran    Pembakaran Sate 

 

 

 

 

 

Sate dan Gule Kambing   Sate dan Gule Kambing 

 

 

 

 

Bagian dalam restoran   Kendaraan operasional 

Gambar 2. Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul 
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Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul memiliki pramusaji yang 

ramah dan sopan. Penampilan pramusaji juga sangat diperhatikan oleh manajemen 

restoran, setiap karyawan diberikan seragam yang wajib dikenakan setiap hari. 

Pembagian kerja karyawan terbagi dalam dua shift, hal ini bertujuan untuk 

pemerataan kerja pada tiap karyawan dan memberikan istirahat / libur dan nantinya 

karyawan bisa bekerja dengan maksimal. Jumlah seluruh karyawan yang ada di 

Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul sebanyak 55 orang. 

Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul terus melebarkan usahanya 

dan sekarang sudah memiliki cabang di Jl. Randuagung 62 – 64 Singosari. Pelanggan 

yang datang belum ramai seperti yang ada di Bunul. Pihak restoran terus berusaha 

agar cabang yang ada di Singosari nantinya juga bisa berkembang seperti Warung 

Sate dan Gule Kambing H. Paino yang ada di Bunul.  

Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul memiliki visi untuk dapat menjadi 

restoran terbaik serta peka terhadap keinginan pelanggan. Selanjutnya restoran ini 

juga memilki visi untuk menciptakan lapangan pekerjaan khususnya di daerah Kota 

Malang. Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul memiliki beberapa misi 

untuk mencapai tujuannya, yaitu: 

1. Mempertahankan dan berusaha meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan 

untuk memberikan kepuasaan bagi pelanggan. 

2. Senantiasa terus mengoreksi diri dan selalu mendengarkan keluhan dari 

pelanggan. 

3. Memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan. 

4. Menciptakan suasana kerja yang professional  di lingkungan internal perusahaan.  

 

4.2.  Karakteristik  Pelanggan Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul 

Responden dalam  penelitian ini adalah pelanggan di Warung Sate dan Gule 

Kambing H. Paino Bunul. Responden yang menjadi objek penelitian ini berjumlah 

100 orang. Responden yang dipilih yaitu pelanggan yang sedang berkunjung dan 

pernah makan di Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul lebih dari satu kali. 

Hal ini dilakukan agar responden yang digunakan, mencerminkan pelanggan Warung 

Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul yang sesungguhnya. 
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Kuesioner yang telah diisi oleh responden didapat identitas responden. 

Berdasarkan data dari 100 responden melalui daftar pertanyaan, didapat kondisi 

responden berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan 

per bulan dan asal kedatangan. 

 

4.2.1 Pelanggan Berdasarkan Umur 

Hasil penelitian di Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul 

menunjukkan bahwa mayoritas responden yang datang ke restoran adalah pelanggan 

yang berumur antara 36 – 45 tahun. Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Karakteristik pelanggan berdasarkan umur. 

 

 Berdasarkan hasil  penelitian kepada 100 responden, dapat dilihat pada 

gambar 3. Pelanggan terbanyak adalah yang berumur 36 - 45 tahun sebanyak 31%, 

diikuti kelompok pelanggan dengan umur 26 – 35 tahun sebanyak 27%, kemudian 

diikuti kelompok pelanggan umur 46 – 55 tahun sebanyak 21%. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pada kisaran usia tersebut merupakan pelanggan yang sudah 

memiliki penghasilan sendiri dan mampu mengambil keputusan untuk melakukan 

pembelian, sedangkan yang paling sedikit adalah  usia remaja dan usia tua. Hal ini 

dikarenakan usia remaja masih belum memiliki penghasilan sendiri sedangkan untuk 

usia tua harus berhati – hati dalam mengkonsumsi makanan dan harus menjaga pola 

makan karena ditakutkan akan mengganggu kesehatan.     

8% 

27% 

31% 

21% 

13% 
16 - 25 tahun

26 - 35 tahun

36 - 45 tahun

46  - 55 tahun

56 tahun ke atas
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4.2.2 Pelanggan Berdasarkan Jenis Kelamin 

Hasil penelitian di Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul 

menunjukkan bahwa mayoritas responden yang datang ke restoran adalah laki – laki.  

Data tersebut dapat dilihat pada gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Karakteristik pelanggan berdasarkan jenis kelamin. 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada gambar 4. Pelanggan berjenis 

kelamin laki – laki lebih mendominasi dibandingkan dengan pelanggan perempuan. 

Pelanggan laki – laki sebanyak 72% sedangkan pelanggan perempuan sebanyak 28%.  

Mayoritas pelanggan Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul didominasi 

laki – laki, hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa dengan mengkonsumsi 

olahan daging kambing dapat meningkatkan energi dan stamina untuk kaum laki – 

laki. 

4.2.3 Pelanggan  Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Hasil penelitian di Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul 

menunjukkan bahwa mayoritas responden yang datang ke restoran adalah sarjana.  

Data tersebut dapat dilihat pada gambar 5. 

 

 

72% 

28% 

Laki-laki

Perempuan
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Pelajar / Mahasiswa

Pegawai swasta

Pegawai negeri

Pengusaha / Wiraswasta

Ibu Rumah Tangga

Lain-lain

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Karakteristik pelanggan berdasarkan tingkat pendidikan. 

 

 Gambar 5 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan terakhir responden yang 

paling banyak adalah Sarjana yaitu 38%, kemudian diikuti oleh responden yang 

berpendidikan SLTA / SMK / MA yaitu 30%.  

4.2.4 Pelanggan Berdasarkan Pekerjaan 

Hasil penelitian di Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul 

menunjukkan bahwa mayoritas responden yang datang ke restoran adalah sarjana.  

Data tersebut dapat dilihat pada gambar 6. 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Karakteristik pelanggan berdasarkan pekerjaan. 

Gambar 6 menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan responden adalah 

sebagai Pegawai Negeri yaitu sebesar 31%, diikuti oleh responden dengan pekerjaan 

sebagai Pegawai Swasta yaitu sebesar 28%. Lokasi Warung Sate dan Gule Kambing 

H. Paino Bunul yang berdekatan dengan lingkungan sekolah, perkantoran, dan dekat 

3% 

8% 

30% 

13% 

38% 

8% SD

SLTP / MTS

SLTA / SMK / MA

Diploma

Sarjana

Pascasarjana
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markas TNI sehingga pelanggan didominasi oleh Pegawai Negeri dan Pegawai 

Swasta. 

4.2.5 Pelanggan Berdasarkan Pendapatan per Bulan 

Hasil penelitian di Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul 

menunjukkan bahwa mayoritas responden yang datang ke restoran adalah pelanggan 

dengan pendapatan Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000. Lebih lengkap dapat dilihat pada 

gambar berikut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Karakteristik pelanggan berdasarkan tingkat pendapatan per bulan. 

 

Gambar 7 menunjukkan bahwa tingkat pendapatan per bulan responden yang 

paling banyak adalah pendapatan antara Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000  yaitu 

sebanyak 37% diikuti dengan pendapatan antara Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000 yaitu 

sebanyak 26%. Selanjutnya diikuti pendapatan antara Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 

sebanyak 18%, pendapatan lebih dari Rp 5.000.000 sebanyak 11%, dan terakhir 

kurang dari Rp 1.000.000 sebanyak 8%.  Data di atas menunjukan bahwa mayoritas 

pelanggan Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul didominasi kalangan 

menengah. 
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4.2.6 Pelanggan Berdasarkan Asal Kedatangan 

Hasil penelitian di Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul 

menunjukkan bahwa mayoritas responden yang datang ke restoran adalah pelanggan 

yang berasal dari Kota Malang. Data lengkap dapat dilihat pada gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Karakteristik pelanggan berdasarkan asal kedatangan. 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah responden yang 

paling banyak berkunjung ke Warung Sate dan Gule Kambing H. Piano Bunul 

berasal dari Kota Malang yaitu sebesar 73%. Selanjutnya responden yang datang dari 

luar Kota sebanyak 27%. Pelanggan yang berasal dari Malang lebih dominan 

dikarenakan akses yang mudah dan kedekatan jarak. Pelanggan dari luar Kota 

umumnya datang berkunjung ketika hari libur, karyawan restoran juga menuturkan 

bahwa pelanggan tetap yang datang dari luar Kota Malang adalah Tukul Arwana, Aa’ 

Gym, Personil Band Kotak, dll. Pelanggan dari luar Kota Malang ini selalu 

menyempatkan untuk datang ke restoran ketika sedang ada keperluan di Kota 

Malang. 

4.2.7 Pelanggan Berdasarkan Sumber Informasi 

Hasil penelitian di Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul 

menunjukkan bahwa mayoritas responden yang mengetahui tentang keberadaan 

restoran adalah diperoleh melalui rekomendasi keluarga, teman, dll. Data lengkap 

dapat dilihat pada gambar 9. 

73% 

27% 

Kota Malang

Luar Kota Malang
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Gambar 9. Karakteristik pelanggan berdasarkan sumber informasi 

 

Sumber informasi mengenai keberadaan Warung Sate dan Gule Kambing H. 

Paino Bunul sebagian besar diperoleh melalui rekomendasi keluarga, teman, dll yaitu 

sebesar 74 %. Pada awalnya responden mengetahui tentang keberadaan Warung Sate 

dan Gule Kambing H. Paino Bunul dari mulut ke mulut. Pelanggan yang sebelumnya 

mengetahui restoran ini, menyampaikannya kepada orang lain. Melalui media 

elektronik 8% dan lain – lain  sebanyak 18% mengetahui keberadaan restoran ini 

karena tidak sengaja lewat di depan restoran melihat papan nama restoran, kemudian 

ada yang kebetulan lewat melihat dan mencium aroma asap dari pembakaran sate di 

depan restoran.  

 

4.2.8 Ringkasan Karakteristik Pelanggan 

Data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa karakteristik umum responden  

Warung Sate dan Gule Kambing H. Piano Bunul sebagian besar berumur 36 – 45 

tahun, berjenis kelamin laki – laki. Sebagian besar responden tingkat pendidikan 

terakhirnya adalah sarjana, memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri, dan memiliki 

pendapatan Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000 per bulan. Sebagian besar responden 

berasal dari dalam Kota Malang dan berdasarkan sumber informasi sebagian besar 

mengetahui Warung Sate dan Gule Kambing H. Piano Bunul diperoleh dari 

rekomendasi keluarga, teman, dll.  

74% 

0% 
8% 

18% 
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4.3.  Analisis Deskriptif 

4.3.1 Produk 

Produk adalah sate dan gule kambing pada Warung Sate dan Gule Kambing 

H. Paino Bunul. Pengukuran variabel produk dilakukan dengan 7 indikator yaitu cita 

rasa produk (X1.1), aroma produk (X1.2), tekstur produk (X1.3), ukuran produk 

(X1.4), tampilan produk (X1.5), kebersihan produk (X1.6), dan konsistensi rasa 

(X1.7). Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 2.  

Tabel 2. Penilaian Pelanggan Terhadap Produk 

  No Indikator Persepsi Pelanggan Rataan 

Skor Sts 

(%) 

Ts 

(%) 

C 

(%) 

S 

(%) 

Ss 

(%) 

1 Cita rasa produk 0 5 9 65 21 4,02 

2 Aroma produk 2 4 23 48 23 3,86 

3 Tekstur produk 0 8 25 50 17 3,76 

4 Ukuran produk 0 3 16 58 23 4,01 

5 Tampilan produk 1 8 25 48 18 3,74 

6 Kebersihan produk 0 4 39 41 16 3,69 

7 Konsistensi rasa 0 5 7 64 24 4,07 

Hasil akhir    3,87 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap faktor produk, dapat dilihat pada tabel 

2. Penilaian responden mengenai 7 indikator variabel produk yaitu indikator cita rasa 

produk diperoleh nilai rataan skor sebesar 4,02 dengan keterangan setuju. Mayoritas 

pelanggan memberikan persepsi nilai setuju yaitu sebesar  65%, hal ini dikarenakan 

para pelanggan merasa cita rasa produk enak dan sesuai dengan selera.  Indikator 

aroma produk diperoleh nilai rataan skor sebesar 3,86 dengan keterangan setuju. 

Mayoritas pelanggan memberikan persepsi nilai setuju yaitu sebesar 48%, hal ini 

dikarenakan pelanggan suka dengan produk karena aromanya khas dan tidak berbau 

kambing.  Indikator tekstur produk diperoleh nialai rataan skor sebesar 3,76 dengan 

keterangan setuju. Mayoritas pelanggan memberikan persepsi nilai setuju yaitu 

sebesar  50%, hal ini dikarenakan tekstur produk yang disajikan pas tidak keras dan 

tidak terlalu lunak. Indikator ukuran produk diperoleh nilai rataan skor sebesar 4,01 

dengan keterangan setuju. Mayoritas pelanggan memberikan persepsi nilai setuju 
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terhadap ukuran produk yaitu sebesar 58%, hal ini dikarenakan ukuran atau porsi 

produk yang disajikan pas dan sesuai dengan harapan pelanggan.  Indikator tampilan 

produk diperoleh nilai rataan skor sebesar 3,74 dengan keterangan setuju. Mayoritas 

pelanggan memberikan persepsi nilai setuju terhadap tampilan produk yaitu sebesar 

48%, hal ini tidak lepas dari tampilan produk yang disajikan menarik dan dapat 

menggugah selera makan. Indikator kebersihan produk diperoleh nilai rataan skor 

sebesar 3,69 dengan keterangan setuju. Mayoritas pelanggan memberikan persepsi 

nilai setuju terhadap kebersihan produk yaitu sebesar 41%. Indikator konsistensi rasa 

diperoleh nilai rataan skor sebesar 4,07 dengan keterangan setuju. Mayoritas 

pelanggan memberikan persepsi nilai setuju terhadap konsistensi rasa yaitu sebesar 

64%, hal ini dikarenakan pelanggan merasa rasa produk yang dinikmati dari dahulu 

hingga sekarang tetap konsisten. 

 Penilaiaan pelanggan menunjukkan bahwa pelanggan memberikan penilaian 

setuju terhadap 7 indikator variabel produk yaitu dengan hasil akhir atau nilai rataan 

skor sebesar 3,87. Berdasarkan rentang skor, rata – rata tersebut berada pada kisaran 

3,41 – 4,20 yang berarti penilaian tersebut berada pada tingkatan skor tinggi atau  

baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penilaian pelanggan mengenai 

produk pada Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul adalah setuju atau baik. 

 

4.3.2 Kualitas Pelayanan 

Rangkuti (2006), berpendapat bahwa tingkat mutu pelayanan tidak dapat 

dinilai berdasarkan sudut pandang perusahaan, tetapi harus dipandang dari sudut 

pandang penilaian pelanggan. Perusahaan harus dapat memenuhi kebutuhan 

pelanggan yaitu dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermutu. 

Kualitas pelayanan  adalah penilaian pelanggan  dalam hal pelayanan kepada 

pihak Warung Sate dan gule kambing H. Paino Bunul. Pengukuran variabel kualitas 

pelayanan dilakukan dengan 7 indikator yaitu kecepatan pelayanan (X2.1), kecepatan 

transaksi (X2.2), perhatian karyawan (X2.3), penampilan  karyawan (X2.4), 

keramahan karyawan (X2.5), kebersihan restoran (X2.6), dan fasilitas restoran 

(X2.7), lebih jelasnya hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 3.  
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Tabel 3. Penilaian Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan 

No Indikator Persepsi Pelanggan Rataan 

skor 
Sts 

(%) 

Ts 

(%) 

C 

(%) 

S 

(%) 

Ss  

(%) 

1 Kecepatan pelayanan 2 6 42 29 21 3,61 

2 Kecepatan transaksi 4 9 14 60 13 3,69 

3 Perhatian karyawan 2 2 25 51 20 3,85 

4 Penampilan karyawan 1 6 36 44 13 3,62 

5 Keramahan karyawan 2 3 21 65 9 3,76 

6 Kebersihan restoran 0 4 18 63 15 3,89 

7 Fasilitas restoran 1 8 26 54 11 3,66 

 Hasil akhir   3,72 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 

 Berdasarkan hasil perhitungan terhadap kualitas pelayanan, dapat dilihat pada 

tabel 3. Penilaian responden mengenai 7 indikator variabel kualitas pelayanan 

diperoleh hasil  yaitu indikator kecepatan pelayanan diperoleh nilai rataan skor 

sebesar 3,61 dengan keterangan setuju. Mayoritas pelanggan memberikan persepsi 

nilai cukup terhadap kecepatan pelayanan yaitu sebesar 42%, hal ini pelanggan 

merasa kecepatan pelayanan dalam penyajian produk dirasa masih kurang cepat 

sehingga sebagian besar pelanggan memberikan persepsi penilaian cukup. Indikator 

kecepatan transaksi diperoleh nilai rataan skor sebesar 3,69 dengan keterangan setuju. 

Mayoritas pelanggan memberikan persepsi nilai setuju terhadap kecepatan transaksi 

yaitu sebesar 60% , pelanggan merasa cukup puas dengan pelayanan kasir yang cepat 

dan cermat dalam transaksi pembayaran. Indikator perhatian karyawan diperoleh nilai 

rataan skor sebesar 3,85 dengan keterangan setuju. Mayoritas pelanggan memberikan 

persepsi nilai setuju terhadap perhatian karyawan yaitu sebesar 51%, pelanggan 

merasa perhatian yang diberikan karyawan yang tanggap dalam memenuhi kebutuhan 

pelanggan. Indikator penampilan karyawan diperoleh nilai rataan skor sebesar 3,62 

dengan keterangan setuju. Mayoritas pelanggan memberikan persepsi nilai setuju 

terhadap penampilan karyawan yaitu sebesar 44%, karyawan Warung Sate dan Gule 

Kambing H. Paino Bunul diberikan seragam batik yang terlihat rapi dan sopan, 

sehingga pelanggan memberikan nilai yang baik terhadap penampilan karyawan. 

Indikator keramahan karyawan diperoleh nilai rataan skor sebesar 3,76 dengan 

keterangan setuju. Mayoritas pelanggan memberikan persepsi nilai setuju terhadap 
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keramahan karyawan yaitu sebesar 65%, karyawan memberikan pelayanan dengan 

ramah hal ini terbukti dengan sebagian besar pelanggan memberikan nilai yang baik 

terhadap keramahan karyawan. Indikator kebersihan restoran diperoleh nilai rataan 

skor sebesar 3,89 dengan keterangan setuju. Mayoritas pelanggan memberikan 

persepsi nilai setuju terhadap kebersihan restoran yaitu sebesar 63%. Indikator 

fasilitas restoran diperoleh nilai rataan skor sebesar 3,66 dengan keterangan setuju. 

Mayoritas pelanggan memberikan persepsi nilai setuju terhadap fasilitas restoran 

yaitu sebesar 54%, pelanggan merasa puas dengan fasilitas pendukung restoran yaitu 

toilet dan adanya televisi didalam restoran. 

Penilaian responden menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian 

setuju terhadap 7 indikator variabel kualitas pelayanan yaitu dengan hasil akhir atau 

nilai rataan skor sebesar 3,72. Berdasarkan rentang skor, rata – rata tersebut berada 

pada kisaran 3,41 – 4,20 yang berarti penilaian tersebut berada pada tingkatan skor 

tinggi atau baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penilaian pelanggan 

mengenai kualitas pelayanan setuju atau baik. Persepsi pelanggan terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul memiliki 

nilai positif dan baik, hal ini perlu dipertahankan sehingga pelanggan akan tetap loyal 

untuk datang ke restoran. 

 

4.3.3 Harga 

 Harga adalah sejumlah uang yang dikeluarkan pelanggan untuk memperoleh  

produk yaitu sate dan gule kambing pada Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino 

Bunul. Pengukuran variabel harga dilakukan dengan 3 indikator yaitu kesesuaian 

harga (X3.1) adalah harga sate dan gule kambing H. Paino Bunul sesuai dengan 

kualitas produk yang disajikan. Harga yang ditawarkan (X3.2) adalah harga produk 

yang ditawarkan oleh Warung sate dan gule kambing H. Paino Bunul. Perbandingan  

harga (X3.3) adalah perbandingan harga sate dan gule kambing H. Paino dengan 

restoran lain yang sejenis. Lebih jelasnya hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4. 
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Tabel 4. Penilaian Pelanggan Terhadap Harga  

No Indikator Persepsi Pelanggan Rataan 

skor 
Sts 

(%) 

Ts 

(%) 

C 

(%) 

S 

(%) 

Ss  

(%) 

1 Kesesuaian harga 0 5 18 48 29 4,01 

2 Harga yang ditawarkan 0 7 44 34 15 3,57 

3 Perbandingan harga 2 4 25 45 24 3,85 

 Hasil akhir  3,81 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 

 Berdasarkan hasil perhitungan terhadap harga, dapat dilihat pada tabel 4. 

Penilaian responden mengenai 3 indikator variabel harga diperoleh hasil yaitu 

indikator kesesuaian harga diperoleh nilai rataan skor sebesar 4,01 dengan keterangan 

setuju. Mayoritas pelanggan memberikan persepsi nilai setuju terhadap kesesuaian 

harga yaitu sebesar 48%, harga produk dianggap sesuai dengan harapan pelanggan, 

hal ini terbukti dengan mayoritas pelanggan memberikan persepsi setuju terhadap 

kesesuaian produk. Indikator harga yang ditawarkan diperoleh nilai rataan skor 

sebesar 3,57 dengan keterangan setuju. Mayoritas pelanggan memberikan persepsi 

nilai cukup terhadap harga yang ditawarkan yaitu sebesar 44%, pelanggan menilai 

bahwa harga yang ditawarkan masih cukup terjangkau.  Indikator perbandingan harga 

diperoleh nilai rataan skor sebesar 3,81 dengan keterangan setuju. Mayoritas 

pelanggan memberikan persepsi nilai setuju terhadap perbandingan harga yaitu 

sebesar 45%, pelanggan menilai bahwa  perbandingan harga produk dengan restoran 

lain yang sejenis masih sesuai.  

 Penilaian responden menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian 

setuju terhadap 3 indikator variabel harga yaitu dengan hasil akhir atau nilai rataan 

skor sebesar 3,81. Berdasarkan rentang skor, rata – rata tersebut berada pada kisaran 

3,41 – 4,20 yang berarti penilaian tersebut baik atau setuju. Hal ini menunjukkan 

bahwa harga yang ditawarkan pihak Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul 

telah baik dan sesuai dengan harapan pelanggan.  

4.3.4 Loyalitas Pelanggan 

Pengukuran loyalitas pelanggan dilakukan dengan 4 indikator yaitu kembali 

datang adalah responden berkomitmen bahwa akan kembali datang untuk membeli 
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produk di Warung Stae dan Gule Kambing H. Paino Bunul. Mengatakan hal baik 

adalah responden akan selalu mengatakan hal-hal yang baik tentang Warung Sate dan 

gule kambing H. Paino Bunul. Merekomendasikan adalah responden akan 

merekomendasikan  Warung Sate dan gule kambing H. Paino Bunul kepada 

Keluarga/Kerabat/Teman. Tetap kembali adalah responden akan tetap kembali 

membeli produk di Warung Sate dan gule kambing H. Paino Bunul, meskipun ada 

restoran lain yang sejenis yang lebih murah. Hasil penelitian tentang penilaian 

responden terhadap loyalitas pelanggan dapat dilihat pada tabel 5.   

Tabel 5. Penilaian Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

No Indikator Persepsi Pelanggan Rataan skor 

Sts 

(%) 

Ts 

(%) 

C 

(%) 

S 

(%) 

Ss  

(%) 

1 Kembali datang 1 7 23 47 22 3,82 

2 Mengatakan hal baik 0 5 17 60 18 3,91 

3 Merekomendasikan 2 1 56 25 16 3,52 

4 Tetap kembali 0 4 52 32 12 3,52 

Hasil akhir   3,69 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 

 Berdasarkan hasil perhitungan terhadap loyalitas pelanggan, dapat dilihat 

pada tabel 5. Penilaian responden mengenai 4 indikator variabel loyalitas pelanggan 

diperoleh hasil yaitu indikator kembali datang diperoleh nilai rataan skor sebesar 3,82 

dengan keterangan setuju. Mayoritas pelanggan memberikan persepsi nilai setuju 

yaitu sebesar 47%, pelanggan menyatakan bahwa mereka akan kembali datang dan 

membeli produk di Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul. Indikator 

mengatakan hal baik diperoleh nialai rataan skor sebesar 3,91 dengan keterangan 

setuju. Mayoritas pelanggan memberikan persepsi nilai setuju yaitu sebesar 60%, 

pelanggan akan mengatakan hal baik tentang  Warung Sate dan Gule Kambing H. 

Paino Bunul, secara tidak langsung hal ini berdampak positif bagi restoran sehingga 

orang lain yang belum mengenal restoran menjadi tertarik unutk datang ke restoran. 

Indikator merekomendasikan diperoleh nilai rataan skor sebesar 3,52 dengan 

keterangan setuju. Sebesar 56% pelanggan memberikan persepsi nilai terhadap 

merekomendasikan  Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul, hal ini juga 



 

42 

 

secara tidak langsung berdampak positif bagi restoran sehingga akan banyak orang 

yang belum mengenal akan datang ke restoran dan restoran tanpa harus 

mengeluarkan biaya untuk melakukan promosi.  Indikator tetap kembali diperoleh 

nilai rataan skor sebesar 3,52 dengan keterangan setuju. Mayoritas pelanggan akan 

tetap berkomitmen untuk tetap kembali datang ke Warung Sate dan Gule Kambing H. 

Paino Bunul meskipun di restoran lain yang sejenis ada yang lebih murah. 

Penilaian responden menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian 

yang baik terhadap 4 indikator variabel loyalitas pelanggan yaitu dengan hasil akhir 

atau nilai rataan skor sebesar 3,69. Berdasarkan rentang skor, rata – rata tersebut 

berada pada kisaran 3,41 – 4,20 yang berarti penilaian tersebut baik atau setuju. Hal 

ini menunjukkan bahwa secara umum responden loyal terhadap Warung Sate dan 

Gule Kambing H. Paino Bunul. Hal ini dikarenakan persepsi penilaian responden 

terhadap produk, kualitas pelayanan, dan harga  yang diberikan oleh pihak Warung 

Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul telah baik.    

4.4.  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.4.1 Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur untuk mengukur apa yang 

diukur  Valid tidaknya suatu item instrumen dapat diketahui dengan membandingkan 

indeks korelasi product moment pearson dengan level signifikansi 5% dengan nilai 

kritisnya, di mana r dapat digunakan rumus: 

rxy  = 
  

       

 




2322 YYNXXN

YXXYN
  

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi   

n = banyaknya sampel  

X = skor item X 

Y = skor item Y 
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Bila probabilitas (sig) hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka 

dinyatakan valid dan sebaliknya dinyatakan tidak valid, hasil korelasi dapat dilihat 

pada lampiran 2. Ringkasan hasil perhitungan  dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6.  Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item r Sig 

 

 

Produk (X1) 

 

x1.1 0,805 0,000 

x1.2 0,872 0,000 

x1.3 0,744 0,000 

x1.4 0,829 0,000 

x1.5 0,759 0,000 

x1.6 0,726 0,000 

 x1.7 0,856 0,000 

Kualitas pelayanan (X2) 

 

x2.1 

 

0,690 

 

0,000 

x2.2 0,628 0,000 

x2.3 0,706 0,000 

x2.4 0,798 0,000 

x2.5 0,797 0,000 

x2.6 0,722 0,000 

x2.7 0,648 0,000 

Harga (X3) 

 

x3.1 

 

0,862 

 

0,000 

x3.2 0,868 0,000 

x3.3 0,885 0,000 

Loyalitas pelanggan (Y)  

 

y1 

 

0,787 

 

0,000 

y2 0,804 0,000 

y3 0,825 0,000 

y4 0,727 0,000 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan memiliki 

nilai rhitung > rtabel (0,197) dan juga probabilitas (sig) kurang dari 0,05 sehingga dapat 

dikatakan semua item pertanyaan sudah valid. 

 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indek yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Instrumen dapat dikatakan andal (reliabel bila 
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memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih. Hasil pengujian reliabilitas 

terhadap semua variabel ditunjukkan tabel 7. 

Tabel 7. Uji Reliabilitas Item Pertanyaan Kuesioner 

Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

(X1) Produk  0,902 Reliabel 

(X2) Kualitas pelayanan  0,831 Reliabel 

(X3) Harga  0,841 Reliabel 

(Y)  Loyalitas pelanggan  0,791 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai 

koefisien Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dikatakan instrumen 

pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini sudah reliabel atau dapat diandalkan. 

 

4.5.  Uji Faktorial  

Proses analisis faktor mencoba menemukan hubungan antar variabel yang 

saling independen tersebut, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan 

variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal sehingga memudahkan analisis 

statistik selanjutnya (Wibowo, 2006). Pada analisis faktor terdapat beberapa tahap 

yang dinamakan uji kelayakan faktor yang berfungsi untuk mengetahui hubungan 

antar variabel yang akan dianalisis faktor, diantaranya adalah uji KMO, uji Bartlett, 

uji MSA, yang masing-masing memiliki persyaratan-persyaratan tertentu untuk dapat 

dilanjutkan ke analisis faktor, jika salah satu uji kelayakan faktorial tersebut tidak 

dapat memenuhi persyaratan, maka tidak dapat dilakukan uji selanjutnya dan harus 

dikeluarkan dari analisis. Analisis faktor yang digunakan dalam pengolahan data ini 

menggunakan SPSS versi 18. 
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4.5.1 Uji KMO (Keiser Meyer Olkin)      

Supranto (2004) menyatakan bahwa nilai KMO (Keiser Meyer Olkin) yang 

baik berkisar antara 0,5 – 1. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai KMO yang  

diperoleh sebesar 0,835, yang berarti nilai tersebut sudah memenuhi uji kelayakan 

faktor, dikarenakan nilai KMO lebih dari 0,5.   

Tabel 8. Uji Kelayakan Faktor KMO  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,835 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1,177E3 

Df 136 

Sig. ,000 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 

4.5.2 Uji Bartlett's 

Uji Bartlett's adalah untuk mengetahui kebebasan dari suatu variabel (variabel 

bebas). Suliyanto (2005) menyatakan bahwa variabel yang digunakan dapat dianalisis 

pada tahap selanjutnya apabila memiliki angka signifikan < 0,05. Hasil dari uji 

Bartlett's diperoleh nilai signifikan 0,000, dapat disimpulkan bahwa pada uji ini 

terdapat hubungan antar variabel yang signifikan dan layak untuk diproses pada uji 

faktorial. 

4.5.3 Measure Of Sampling Adequacy (MSA) 

Measure Of Sampling Adequacy (MSA) digunakan untuk pengujian dua hubungan 

antar variabel yang terdapat pada uji faktorial untuk mengetahui kelayakan saat 

proses pemfaktoran, apabila nilai MSA seluruh item menunjukkan lebih dari 0,5 

maka layak untuk tahap pemfaktoran, namun sebaliknya jika ada salah satu item yang 

memiliki nilai MSA kurang dari 0,5 maka harus dikeluarkan pada analisis faktorial, 

dan data tersebut tidak layak untuk diuji faktor. Supranto (2004) dalam Oki (2009) , 

analisis faktor adalah prosedur yang digunakan untuk mereduksi data atau peubah, 

yang masih memuat sebagian besar informasi yang terkandung di dalam peubah asli. 

Peubah baru yang dihasilkan disebut dengan faktor laten, yang bersifat unobservable. 
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Algoritma analisis faktor tersebut adalah pengujian peubah, dimana menilai 

kelayakan peubah untuk dimasukkan dalam analisis selanjutnya, menggunakan 

Kaiser Meyer Olkin (KMO) dan measure of sampling adequacy (MSA). Angka MSA 

≤ 0, 5  menunjukan peubah tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan. 

Matrik kolerasi anti-image pada lampiran menunjukkan bahwa seluruh item 

memiliki nilai MSA > 0,5. Pada tabel 9 menjelaskan nilai MSA pada matriks kolerasi 

anti-image yang telah diringkas pada hasil analisis kelayakan data pada uji MSA. 

Tabel 9. Nilai Measure Of Sampling Adequacy (MSA) 

Variabel Nilai MSA 

X1.1 0,924 

X1.2 0,834 

X1.3 0,778 

X1.4 0,822 

X1.5 0,797 

X1.6 0,754 

X1.7 0,814 

X2.1 0,853 

X2.2 0,680 

X2.3 0,889 

X2.4 0,852 

X2.5 0,928 

X2.6 0,822 

X2.7 0,796 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

0,832 

0,804 

0,893 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 

4.6.  Ekstraksi Faktor 

Persyaratan bahwa nilai eigenvalues layak untuk digunakan menghitung 

angka dari faktor yang terbentuk adalah bernilai lebih dari 1, namun varian memiliki 

nilai kurang dari 1 maka nilai tersebut tidak layak untuk digunakan dalam 

perhitungan angka dari jumlah faktor yang terbentuk.  

Pada proses ekstraksi faktor ini terbentuk 4 faktor dari 17 indikator. Faktor  

pertama memiliki prosentase varians sebesar 48,893%, faktor kedua memiliki 

prosentase  varians sebesar 9,654%, faktor ketiga memiliki prosentase varians sebesar 
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7,189%, dan faktor keempat memiliki prosentase varians sebesar 5,955%. Tabel 10 

merupakan penjabaran dari hasil eigenvalue dan prosentase varian dari 4 faktor baru 

yang terbentuk melalui hasil analisis faktor. 

Tabel 10. Hasil eigenvalue dan prosentase varian 

Factor Eigen value Presentase varian Presentase komulatif 

1 8,312 48,893 48,893 

2 1,641 9,654 58,547 

3 1,222 7,189 65,736 

4 1,019 5,955 71,731 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 

 

Tabel 10 menunjukkan bahwa ke 17 indikator mampu diekstraksi hingga 

membentuk 4 faktor, dari 4 faktor yang terbentuk tersebut  menunjukkan nilai 

eigenvalues lebih dari 1 dan memiliki prosentase varian sebesar 71,731 yang berarti 

nilai komulatif telah mencukupi kriteria yaitu ≥ 60% sehingga layak untuk dianalisis 

pada tahap selanjutnya. Wibowo (2006) Eigenvalue merupakan jumlah varian yang 

dijelaskan oleh setiap faktor. Eigenvalue akan menunjukkan kepentingan relatif 

masing-masing faktor dalam menghitung varian yang dianalisis. Susunan eigenvalues 

selalu diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil dengan kriteria bahwa angka 

eigenvalue di bawah 1 tidak digunakan dalam menghitung jumlah faktor yang 

terbentuk. (Eigenvalue yang ditentukan di atas 1 adalah alasan peneliti). Selain 

eigenvalue yang perlu diperhatikan juga yaitu nilai presentase komulatif dari 

presentase varian, besarnya nilai presentase komulatif pada presentase varian ≥ 60%.  

 

4.6.1  Rotasi Faktor 

Hasil ekstraksi faktor pada matrik faktor menunjukkan hubungan antar faktor 

dan variabel, akan tetapi dalam faktor tersebut terdapat variabel yang masih saling 

berkorelasi dalam masing-masing faktor yang menjadikan sulitnya pada saat 

penginterpretasian, untuk memudahkan dalam penginterpretasian dilakukan 

transformasi faktor matrik ke dalam susunan bentuk matrik yang lebih sederhana 

yaitu rotasi faktor tipe varimax. Hasil analisis rotasi bisa dilihat pada lampiran hasil 

analisis faktor. Pada saat penginterpretasian faktor maka dilakukan pengelompokan 
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seluruh variabel yang digunakan dengan syarat faktor loading yang digunakan 

minimum bernilai 0,4, namun apabila salah satu variabel yang digunakan terdapat 

indikator yang memiliki nilai faktor loading dibawah 0,4 maka indikator tersebut 

harus dikeluarkan dari proses analisis dengan alasan item dari variabel tersebut tidak 

layak untuk mewakili faktor yang terbentuk. Hasil pemfaktoran dari data penelitian 

yang telah dilakukan terhadap matrix faktorial, seluruh indikator  variabel produk, 

kualitas pelayanan, dan harga memiliki nilai  ≥0,4 yang artinya bahwa seluruh 

indikator mampu mempengaruhi loyalitas pelanggan pada Warung Sate dan Gule 

Kambing H. Piano Bunul. 

4.6.2  Hasil Analisis Faktor 

Berdasarkan hasil dari analisis faktorial yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

bahwa seluruh indikator variabel X yang berjumlah 17 indikator  mampu membentuk 

4 faktor baru, kemudian 4 faktor baru yang terbentuk diberikan nama berdasarkan isi 

dari masing-masing faktor yang mampu mewakili nama variabel yang ada pada setiap 

faktor yang terbentuk. Santoso dan Tjiptono (2001) dalam Ni Gusti Agung (2005) 

menyatakan bahwa penamaan faktor tergantung pada nama-nama variabel yang 

menjadi satu kelompok pada interpretasi masing-masing analisis dan aspek lainnya, 

pemberian  nama bersifat subyektif serta tidak ada ketentuan yang pasti mengenai 

pemberian nama tersebut. Berikut tabel 11 hasil analisis faktor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

Tabel 11. Hasil Analisis Faktor Loyalitas Pelanggan “Warung Sate dan Gule 

Kambing H. Paino Bunul” 

Loyalitas Pelanggan Loading factor 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 

Indeks1: “produk dan keramahan karyawan” 

X1.1 (cita rasa produk) 0,767    

X1.2 (aroma produk) 0,801    

X1.4 (ukuran produk)  0,774    

X1.5 (tampilan produk) 0,513    

X1.7 (konsistensi rasa) 

X2.5 (keramahan karyawan) 

0,738 

0,466 

   

 

Indeks 2: “daya saing” 

X2.1 (kecepatan pelayanan)  0,664   

X2.6 (kebersihan restoran)  0,621   

X3.1 (kesesuaian harga)  0,693   

X3.2 (harga yang ditawarkan) 

X3.3 (perbandingan harga kompetitor) 

 0,816 

0,788 

  

 

Indeks 3: “kualitas pelayanan” 

X2.2 (kecepatan transaksi)   0,731  

X2.4 (penampilan karyawan)   0,606  

X2.7 (fasilitas restoran)   0,694  

Indeks 4: “persepsi pelanggan ”  

X1.3 (tekstur produk)    0,558 

X1.6 (kebersihan produk)    0,815 

X2.3 (perhatian karyawan)    0,516 

% Varian   48,90 9,65  7,20 5,90 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 

Tabel 11 menjelaskan bahwa terbentuk 4 faktor baru dari hasil analisis faktor, 

empat faktor tersebut berupa nama laten atau nama baru dengan identifikasi yang 

mewakili dari item variabel yang terbentuk dan nama laten tersebut mampu 

menjelaskan masing-masing faktor yang terbentuk dalam prosentase variansi. 

Indeks “Produk dan Keramahan Karyawan” 

Hasil analisis faktor yang pertama terbentuk enam indikator variabel dengan 

nama faktor baru Indeks Produk dan keramahan karyawan terdiri dari X1.1 (cita rasa 

produk), X1.2 (aroma produk), X1.4 (ukuran produk), X1.5 (tampilan produk), X1.7 

(konsistensi rasa), dan X2.5 (keramahan karyawan). Variabel yang terbentuk 

didalamnya menjelaskan mengenai produk dari Warung Sate dan Gule Kambing H. 

Paino Bunul dengan nilai prosentase sebesar 48,893. Faktor loading terbesar adalah 

X1.2 (aroma produk) dengan faktor loading sebesar 0,801, hal ini dikarenakan 

pelanggan berasumsi bahwa aroma produk yang ada di Warung Sate dan Gule 
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Kambing H. Paino Bunul tidak berbau kambing dan hal ini menyebabkan pelanggan 

merasa nyaman menikmati produk yang disajikan. Mayoritas pelanggan berasumsi 

bahwa Indeks “Produk dan Keramahan karyawan”  yang mereka dapat ketika 

mengkonsumsi produk memiliki nilai untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan  

pelanggan yang datang, sebab produk dan kualitas pelayanan yakni keramahan 

karyawan yang diberikan pihak restoran telah disesuaikan dengan kebutuhan 

pelanggan. 

Indeks “Daya Saing” 

Hasil analisis faktor yang kedua terbentuk lima indikator variabel yaitu X2.1 

(kecepatan pelayanan), X2.6 (kebersihan restoran), X3.1 (kesesuaian harga), X3.2 

(harga yang ditawarkan) dan  X3.3 (perbandingan harga kompetitor). Variabel yang 

terbentuk yaitu dengan nama Indeks “Daya Saing”, karena di dalamnya menjelaskan 

mengenai kemampuan harga dan jasa yang dimiliki Warung Sate dan Gule Kambing 

H. Paino Bunul, faktor ini memiliki prosentase sebesar 9,654%. Indikator variabel 

terbesar adalah X3.2 (harga yang ditawarkan) dengan faktor loading sebesar 0,816, 

hal ini menjelaskan bahwa responden merasa harga yang ditawarkan Warung Sate 

dan Gule Kambing H. Paino Bunul kepada pelanggan dianggap masih terjangkau. 

Indeks “Daya Saing” menjelaskan tentang perbandingan restoran lain mengenai 

kualitas pelayanan dan harga. Daya saing adalah kemampuan restoran untuk dapat 

menarik pelanggan, kualitas pelayanan dan harga memiliki daya saing bila 

keunggulan yang dimiliki restoran tersebut dibutuhkan oleh pelanggan. Kualitas 

pelayanan dan harga yang baik sesuai dengan harapan pelanggan akan memberikan 

image positif terhadap restoran, sebab dengan image positif maka citra restoran 

tersebut akan semakin baik. Hal ini akan berdampak pada pelanggan yang akan tetap 

bertahan untuk tetap loyal terhadap restoran, bahkan akan menambah jumlah 

pelanggan yang datang.  

 Indeks “Kualitas Pelayanan” 

 Hasil analisis faktor yang ketiga terbentuk tiga indikator variabel yaitu X2.2 

(kecepatan transaksi), X2.4 (penampilan karyawan) dan  X2.7 (fasilitas restoran). 

Variabel yang terbentuk yaitu dengan nama indeks “Kualitas pelayanan”, karena di 

dalamnya terbentuk tiga  indikator yang menunjukkan  pelayanan yang diberikan 
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Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul, faktor ini memiliki prosentase 

sebesar 7,189%. Indikator variabel terbesar adalah X2.2 (kecepatan transaksi) dengan 

faktor loading sebesar 0,731. Pelanggan  berasumsi bahwa pelayanan yang diberikan 

pihak restoran yakni  kecepatan kasir dalam melakukan  transaksi telah baik. Indeks 

“Kualitas pelayanan” tidak kalah penting dengan kualitas produk, apabila produk 

yang disajikan telah sesuai dengan harapan pelanggan, namun kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh pihak restoran tidak baik maka akan membuat pelanggan kecewa 

dan tidak puas. Hal ini bisa berdampak pada citra restoran yang akan memburuk atau 

negatif dimata pelanggan dan bisa menyebabkan menurunnya jumlah pelanggan. 

Citra positif restoran yang memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada 

pelanggan akan memberikan kepuasan pelanggan yang datang, karena pelayanan 

yang diharapkan sesuai dengan keinginan pelanggan. 

Indeks “Persepsi Pelanggan”   

 Hasil analisis faktor yang keempat terbentuk tiga indikator variabel yaitu X1.3 

(tekstur produk), X1.6 (kebersihan produk), dan X2.3 (perhatian karyawan). 

Prosentase variabel pada faktor yang keempat ini adalah sebesar 5,993%, nama dari 

variabel ini adalah indeks persepsi pelanggan. Persepsi pelanggan terhadap suatu 

produk atau jasa memiliki peranan penting, hal ini terkait dengan citra suatu restoran. 

Citra restoran yang baik menimbulkan persepsi pelanggan yang baik, sehingga 

pelanggan akan tetap loyal pada restoran. Indikator terbesar adalah X1.6 (kebersihan 

produk) dengan faktor loading sebesar 0,815. Indeks “persepsi pelanggan” terhadap 

suatu restoran produk maupun jasa memiliki peranan penting, hal ini terkait dengan 

citra restoran itu sendiri. Citra restoran yang baik di benak pelanggan menimbulkan 

persepsi pelayanan yang berkualitas, sehingga pelanggan akan tetap loyal pada 

restoran meskipun telah terjadi kesalahan kepada pelanggan.  

 

4.7.Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan model analisis dengan pendekatan model regresi 

linier berganda. Pengujian asumsi model regresi meliputi uji asumsi normalitas, 

heteroskedastisitas, uji asumsi autokorelasi dan multikolinieritas. Uraian dari 

perhitungan pengujian asumsi model regresi dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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4.7.1 Uji Normalitas 

Model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika residual 

yang disebabkan oleh model regresi berdistribusi normal. Sedangkan pengujian 

dilakukan dengan menggunakan P-P Plot. Pada pengujian normalitas ini dapat dilihat 

dari gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 10. P-P Plot uji asumsi normalitas 

Berdasarkan Gambar tersebut menunjukkan bahwa data menyebar disekitar 

garis-garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

4.7.2 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan scatter plot. 

Jika tidak terdapat pola yang teratur pada titik-titik residualnya, maka dapat 

disimpulkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian pada lampiran 

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

secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.7.3 Uji Asumsi Autokorelasi 

Hasil pelaksanaan penelitian menunjukkan nilai pengaruh Indeks Produk dan 

Keramahan Karyawan, Indeks Daya Saing, Indeks Kualitas Pelayanan, dan Indeks 

Persepsi Pelanggan  terhadap loyalitas pelanggan dapat dilihat pada tabel 12. 

Tabel 12. Uji autokorelasi 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 

Uji asumsi autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier terdapat korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan 

waktu. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi, maka 

dilakukan pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson ( Santoso, 2000 ). Pengambilan 

keputusan ada tidaknya autokorelasi, bila nilai DW diantara -2 sampai +2, berarti 

tidak ada autokorelasi, bila nilai DW di atas +2, berarti ada autokorelasi. Hasil 

pelaksanaan penelitian menunjukkan bahwa nilai DW pengaruh Indeks Produk dan 

Keramahan Karyawan, Indeks Daya Saing, Indeks Kualitas Pelayanan, dan Indeks 

Persepsi Pelanggan  terhadap loyalitas pelanggan dengan nilai autokorelasi sebesar 

1,827 menunjukkan bahwa tidak memiliki autokorelasi. 

4.7.4 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya variabel 

independent yang memiliki korelasi antar variabel independent lain dalam satu 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,759
a
 ,576 ,523 .47359 1,827 

a. Predictors: (Constant), sumberinformasi, JENISKELAMIN, BART factor score   2 for 

analysis 1, UMUR, BART factor score   3 for analysis 1, BART factor score   1 for 

analysis 1, pekerjaan, BART factor score   4 for analysis 1, pendidikan, PENDAPATAN, 

asalkedatangan 

b. Dependent Variable: LOYALITAS PELANGGAN  
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model. Mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari Variance 

Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF >10 maka menunjukkan adanya 

multikolinieritas. Dan apabila sebaliknya VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

Tabel 13. Uji Asumsi Multikolinieritas 

 

Indeks 1 produk dan keramahan karyawan   0,935          1,069 

Indeks 2 daya saing   0,942        1,062 

Indeks 3 kualitas pelayanan   0,907        1,103 

Indeks 4 persepsi pelanggan   0,913        1,096 

Umur   0,903        1,107 

Jenis kelamin             0,959        1,043  

Pendidikan              0,903         1,107 

Pekerjaan              0,870        1,149 

Pendapatan              0,882        1,133 

Asalkedatangan             0,604        1,656 

Sumberinformasi              0,613        1,631 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 

 

Hasil perhitungan yang ada di tabel 13 masing-masing variabel bebas 

menunjukkan nilai VIF yang tidak lebih dari nilai 10 dan tolerance di atas 0,1  maka 

asumsi tidak terjadi multikolinieritas telah terpenuhi. 

4.8. Analisis Regresi Berganda 

 Proses pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi berganda, 

dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan 

dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan software SPSS 

didapatkan ringkasan seperti pada tabel 14. 

Variabel Independen   Tolerance    VIF 
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Tabel 14. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien 

determinasi ditentukan dengan nilai adjusted R square. Berdasarkan model regresi 

tersebut didapatkan koefisien determinasi Adjusted (R
2
) sebesar 0,523. Hal ini berarti 

bahwa model regresi yang didapatkan mampu menjelaskan pengaruh antara variabel-

variabel X terhadap Y sebesar 52,3% dan sisanya sebesar 47,7% dipengaruhi oleh 

variabel bebas lainnya yang tidak diamati pada penelitian ini. 

4.8.1   Uji Hipotesis 

 Model regresi yang telah didapatkan diuji terlebih dahulu baik secara simultan 

dan secara parsial. Pengujian model regresi secara simultan dilakukan dengan 

menggunakan uji F dan pengujian model regresi secara parsial dilakukan dengan uji t. 

Uji F Pengujian secara simultan atau serentak dilakukan untuk menunjukkan apakah 

semua variabel X yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Y. Semua variabel tersebut diuji secara serentak dengan 

menggunakan uji F. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian dengan 

membandingkan antara nilai Fhitung dengan Ftabel. Pengujian hipotesis model regresi 

No  Variabel     Β  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Konstanta  2,929 

Indeks 1:  “produk dan keramahan karyawan ”  0,443*** 

Indeks 2: “daya saing”  0,424*** 

Indeks 3: “ kualitas pelayanan”  0,347*** 

Indeks 4: “persepsi pelanggan”                                                             

Umur 

Jenis kelamin 

Tingkat pendidikan 

Pekerjaan 

Pendapatan  

Asal kedatangan    

Sumber informasi 

0,270*** 

0,035 

0,060 

0,075 

-0,001 

-0,017 

0,001 

0,043 
 

 Keterangan:  

R square : 57,6%                  *** : p ≤ 0,000 

R adjusted : 52,3% 

N  : 100 

F hitung : 10,884 
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secara simultan atau secara serentak menggunakan uji F didapatkan nilai F hitung 

sebesar 10,884 lebih dari Ftabel sebesar 1,899 artinya bahwa secara simultan indeks 

produk, indeks daya saing, indeks pelayanan, dan indeks persepsi pelanggan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan (Y).  

Uji t Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-

masing variabel independen pembentuk model regresi secara individu memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan atau tidak. Untuk menguji hubungan tersebut, 

digunakan uji t, yakni dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Variabel independen 

pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika thitung > ttabel atau  

signifikan < α = 0,05.  

Hipotesis: 

H0 = “indeks produk dan keramahan karyawan” secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan Warung Sate dan Gule Kambing H.Paino Bunul. 

H1 = “indeks produk” secara parsial berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan    

Warung Sate dan Gule Kambing H.Paino Bunul. 

H0 = “indeks daya saing” secara parsial tidak berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan Warung Sate dan Gule Kambing H.Paino Bunul. 

H2 = “indeks daya saing” secara parsial berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

Warung Sate dan Gule Kambing H.Paino Bunul. 

H0 = “indeks pelayanan” secara parsial tidak berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan Warung Sate dan Gule Kambing H.Paino Bunul. 

H3 = “indeks pelayanan” secara parsial berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

Warung Sate dan Gule Kambing H.Paino Bunul. 

H0 = “indeks persepsi pelanggan” secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan Warung Sate dan Gule Kambing H.Paino Bunul. 

H4 = “indeks persepsi pelanggan” secara parsial berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan Warung Sate dan Gule Kambing H.Paino Bunul. 

 Berdasarkan hasil pengujian data melalui SPSS pada setiap variabel X yang 

telah dianalisis faktor sebelumnya, diperoleh hasil: 
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1. “indeks produk dan keramahan karyawan” menunjukkan nilai thitung  (6,179)  lebih 

besar dari ttabel (1,697) yang berarti berpengaruh positif dan sangat signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan Warung Sate dan Gule Kambing H.Paino Bunul. 

2. “indeks daya saing” menunjukkan nilai thitung  (5,934)  lebih besar dari ttabel 

(1,697) yang berarti berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Warung Sate dan Gule Kambing H.Paino Bunul. 

3. “indeks pelayanan” menunjukkan nilai thitung  (4,764)  lebih besar dari ttabel (1,697) 

yang berarti berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Warung Sate dan Gule Kambing H.Paino Bunul. 

4. “indeks persepsi pelanggan” menunjukkan nilai thitung  (3,716)  lebih besar dari 

ttabel (1,697) yang berarti berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Warung Sate dan Gule Kambing H.Paino Bunul. 

Hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh 

positif dan sangat signifikan terhadap loyalitas pelanggan Warung Sate dan Gule 

Kambing H.Paino Bunul adalah indeks produk, indeks daya saing, indeks pelayanan, 

dan indeks persepsi pelanggan. 

  Model regresi yang didapat dari hasil pengolahan data, diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

 Y = 2,929 + 0,443 X1 + 0,424 X2 + 0,347 X3 + 0,270 X4 

keterangan :  

Y  = Loyalitas Pelanggan 

X1 = Indeks produk dan keramahan karyawan 

X2 = Indeks daya saing 

X3 = Indeks kualitas pelayanan 

X4 = Indeks persepsi pelanggan 

 Nilai konstanta yaitu sebesar 2,929, Indeks produk dan keramahan karyawan, 

Indeks daya saing, Indeks kualitas pelayanan, dan Indeks persepsi pelanggan 

berpengaruh terhadap Loyalitas pelanggan (Y). Hasil analisis menunjukkan bahwa ke 

empat variabel yaitu Indeks produk dan keramahan karyawan, Indeks daya saing, 

Indeks pelayanan, dan Indeks persepsi pelanggan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan.    
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4.8.2 Indeks “Produk dan Keramahan Karyawan” 

 Hasil analisis regresi berganda pengaruh “Indeks produk dan keramahan 

karyawan” berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan yang disajikan pada tabel 14 

diperoleh hasil bahwa “Indeks produk dan keramahan karyawan” berpengaruh positif 

dan sangat signifikan terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,443 yang artinya bahwa 

pengaruh “Indeks produk dan keramahan karyawan” terhadap loyalitas pelanggan 

sebesar 0,443. Semakin tinggi nilai “Indeks produk dan keramahan karyawan” akan 

berpengaruh pada loyalitas pelanggan yang terdiri dari indikator X1.1 (cita rasa 

produk), X1.2 (aroma produk), X1.4 (ukuran produk), X1.5 (tampilan produk), X1.7 

(konsistensi rasa), dan X2.5 (keramahan karyawan). Hasil analisis mengindikasikan 

hipotesis pertama yaitu konsistensi rasa berpengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan pada Warung Sate dan Gule Kambing H.Paino Bunul, artinya hipotesis 

pertama diterima. 

 Konsistensi rasa produk yang dipertahankan oleh Warung Sate dan Gule 

Kambing H.Paino Bunul akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelanggan akan 

loyal dengan konsistensi rasa produk yang disajikan, pelanggan menganggap tidak 

ada perubahan rasa dari dahulu hingga sekarang. Hal ini akan meningkatkan loyalitas 

pelanggan pada Warung Sate dan Gule Kambing H.Paino Bunul. Pelanggan akan 

tetap kembali untuk membeli produk dan akan merekomendasikan pada orang lain. 

 Hasil penelitian terdahulu penelitian yang dilakukan Ernawati dan Untung 

Sriwidodo (2012), Dimensi Kualitas Dan Harga Sebagai Faktor Penentu Kepuasan 

dan Loyalitas Konsumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kualitas lingkungan 

fisik, kualitas karyawan, kualitas makanan, dan harga berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen di Waroeng “SS” Surakarta. Kualitas lingkungan fisik, 

kualitas karyawan, kualitas makanan, dan harga berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas konsumen di Waroeng “SS” Surakarta. Kepuasan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas konsumen di Waroeng “SS” Surakarta. Pada hasil penelitian di 

Warung Sate dan Gule Kambing H.Paino Bunul juga diperoleh bahwa loyalitas 

pelanggan dipengaruhi oleh kualitas makanan dan kualitas karyawan, hal ini     

didukung oleh keberhasilan kualitas produk dan keramahan karyawan yang dilakukan   

Oleh pihak restoran Warung Sate dan Gule Kambing H.Paino Bunul.          
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4.8.3 Indeks “Daya Saing” 

 Hasil analisis regresi berganda pengaruh “indeks daya saing” berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan yang disajikan pada tabel 14 diperoleh hasil bahwa 

“indeks daya saing” berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan sebesar 0,424 yang artinya pengaruh dari “indeks daya saing” terhadap 

loyalitas pelanggan sebesar 0,424. Semakin tinggi nilai “indeks daya saing” akan 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan yang terdiri dari indikator X2.1 (kecepatan 

pelayanan), X2.6 (kebersihan restoran), X3.1 (kesesuaian harga), X3.2 (harga yang 

ditawarkan, dan X3.3 (perbandingan harga kompetitor). Hasil analisis statistik 

mengindikasikan bahwa hipotesis kedua yaitu kecepatan pelayanan berpengaruh 

positif terhadap loyalitas pelanggan pada Warung Sate dan Gule Kambing H.Paino 

Bunul, artinya hipotesis kedua diterima. Hipotesis ketiga yaitu kesesuaian harga 

berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan pada Warung Sate dan Gule 

Kambing H.Paino Bunul, artinya hipotesis ketiga diterima.  

 Daya saing restoran yaitu kecepatan pelayanan, kebersihan restoran, 

kesesuaian harga, harga yang ditawarkan, dan perbandingan harga kompetitor sudah 

sesuai dengan harapan pelanggan. Semakin baik daya saing yang dilakukan Warung 

Sate dan Gule Kambing H.Paino Bunul, akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Hal 

ini akan berdampak positif pada pihak restoran yakni Warung Sate dan Gule 

Kambing H.Paino Bunul. Pelanggan akan berkomitmen untuk kembali datang dan 

merekomendasikan restoran kepada keluarga, teman, dll. 

 Hasil penelitian terdahulu penelitian yang dilakukan Mohamad Amir Elbany 

(2009) yang berjudul Analisis Kepuasan dan Loyalitas Konsumen Restoran Pujasera 

Garut Jawa Barat. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa jika pelayanan 

yang cepat oleh karyawan sehingga kepuasan pelanggan merasa baik dan akan 

meningkatkan loyalitas pelanggan. Penetapan harga suatu produk merupakan hak dari 

perusahaan. Harga yang ditetapkan harus sesuai dengan kualitas produk maupun jasa 

yang diberikan, sehingga nantinya akan memberi nilai positif terhadap perusahaan. 

Keloyalan pelanggan akan membuat pelanggan untuk kembali datang ke restoran dan 

akan merekomendasikan kepada orang lain. Hasil penelitian pada Warung Sate dan 

Gule Kambing H.Paino Bunul, diperoleh bahwa daya saing yang terdiri dari 
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kecepatan pelayanan, kebersihan restoran, kesesuaian harga, harga yang ditawarkan, 

dan perbandingan harga dengan kompetitor telah berhasil dilakukan oleh pihak 

restoran. 

 

4.8.4 Indeks “Kualitas Pelayanan” 

 Hasil analisis regresi berganda pengaruh “indeks kualitas pelayanan” 

berpengaruh terhadap  loyalitas pelanggan yang disajikan pada tabel 14 diperoleh 

hasil bahwa  “indeks kualitas pelayanan” berpengaruh secara positif dan sangat 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,347  yang artinya pengaruh dari 

“indeks kualitas pelayanan” sebesar 0,347. Semakin tinggi nilai “indeks kualitas 

pelayanan” akan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, yang terdiri dari indikator 

X2.2 (kecepatan transaksi), X2.4 (penampilan karyawan), dan X2.7 (fasilitas 

restoran).  

 Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan Warung Sate dan Gule 

Kambing H.Paino Bunul akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kecepatan 

transaksi, penampilan karyawan, dan fasilitas restoran telah dilakukan dengan baik 

oleh pihak restoran. Harapan pelanggan tentang kualitas pelayanan telah terpenuhi 

sehingga akan berdampak positif terhadap restoran, pelanggan akan loyal terhadap 

restoran.    

 Hasil penelitian terdahulu penelitian yang dilakukan Mohamad Amir Elbany 

(2009) yang berjudul Analisis Kepuasan dan Loyalitas Konsumen Restoran Pujasera 

Garut Jawa Barat. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa jika 

karyawannya profesional, sopan, berpenampilan menarik, pelayanan yang cepat dan 

tanggap menanggapi keluhan serta sikap manajemen dan karyawan dalam menangani 

konsumen selalu meluangkan waktu yang cukup untuk melayani konsumen 

merupakan hal yang harus dilakukan agar kepuasan pelanggan baik dan meningkat 

sehingga menjadi loyal. Hasil penelitian yang dilakukan di Warung Sate dan Gule 

Kambing H.Paino Bunul, diperoleh bahwa kualitas pelayanan yang terdiri dari 

kecepatan transaksi, penampilan karyawan, dan fasilitas restoran telah dilaksanakan 

dengan baik oleh pihak restoran sehingga berdampak pada pelanggan yang akan loyal 

terhadap restoran.  
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4.8.5 Indeks “Persepsi Pelanggan” 

 Hasil analisis regresi berganda pengaruh “indeks persepsi pelanggan” 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan yang disajikan pada tabel 14 diperoleh 

hasil bahwa “indeks persepsi pelanggan” berpengaruh secara positif dan sangat 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,270 yang artinya pengaruh dari 

“indeks persepsi pelanggan” sebesar 0,270. Semakin tinggi nilai “indeks persepsi 

pelanggan” akan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, yang terdiri dari indikator 

X1.3 (tekstur produk), X1.6 (kebersihan produk), dan X2.3(perhatian karyawan). 

 Persepsi pelanggan yaitu mengenai tekstur produk, kebersihan produk, dan 

perhatian karyawan telah dilaksanakan dengan baik oleh Warung Sate dan Gule 

Kambing H.Paino Bunul, sehingga persepsi pelanggan mempengaruhi loyalitas 

pelanggan. loyalitas pelanggan akan berdampak positif terhadap restoran yakni 

pelanggan akan kembali datang ke restoran, pelanggan akan mengatak hal yang baik 

tentang restoran kepada orang lain, dan pelanggan akan merekomendasikan restoran 

kepada keluarga, saudara, teman, dll. 

Hasil penelitian terdahulu Mohamad Amir Elbany (2009), kesimpulan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang cepat dan tanggap menanggapi 

keluhan serta sikap manajemen dan karyawan dalam menangani konsumen selalu 

meluangkan waktu yang cukup untuk melayani konsumen merupakan hal yang harus 

dilakukan agar kepuasan pelanggan baik dan meningkat sehingga menjadi loyal. 

Hasil penelitian di Warung Sate dan Gule Kambing H.Paino Bunul juga 

menunjukkan bahwa perhatian karyawan berpengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan. Ernawati dan Untung Sriwidodo (2012) kesimpulan hasil penelitian yaitu 

Kualitas lingkungan fisik, kualitas karyawan, kualitas makanan, dan harga 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen di Waroeng “SS” Surakarta. 

Hasil penelitian di Warung Sate dan Gule Kambing H.Paino Bunul juga 

menunjukkan bahwa kualitas makanan yang terdiri dari tekstur produk dan 

kebersihan produk berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian yang berjudul ANALISIS 

LOYALITAS PELANGGAN PADA “WARUNG SATE DAN GULE KAMBING 

H. PAINO BUNUL” DI KOTA MALANG, yaitu:  

1. Karakteristik umum responden  Warung Sate dan Gule Kambing H. Piano Bunul 

sebagian besar berumur 36 – 45 tahun, berjenis kelamin laki – laki. Sebagian 

besar responden tingkat pendidikan terakhirnya adalah sarjana, memiliki 

pekerjaan sebagai pegawai negeri, dan memiliki pendapatan Rp 2.000.000 – Rp 

3.000.000 per bulan. Sebagian besar responden berasal dari dalam Kota Malang 

dan berdasarkan sumber informasi sebagian besar mengetahui keberadaan 

restoran diperoleh dari rekomendasi keluarga, teman, dll. 

2. Loyalitas pelanggan pada  Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul 

yaitu, pelanggan akan mengatakan hal baik yang positif mengenai restoran, 

pelanggan akan kembali datang ke restoran untuk membeli produk , pelanggan 

akan merekomendasikan restoran kepada keluarga, teman, dll, dan pelanggan 

akan tetap kembali meskipun ada restoran lain sejenis meskipun harga lebih 

murah diperoleh hasil bahwa semua indikator mendapat penilaian yang baik atau 

setuju. 

3. “Produk dan Keramahan Karyawan”, “Daya saing”, “Kualitas pelayanan”, dan 

“Persepsi Pelanggan” berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. Harapan pelanggan telah terpenuhi, hal ini berarti semakin 

baik “Produk dan Keramahan Karyawan”, “Daya saing”, “Kualitas pelayanan”, 

dan “Persepsi Pelanggan” yang diberikan Warung Sate dan Gule Kambing H. 

Paino Bunul akan meningkatkan loyalitas pelanggan.  

 

5.2   Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diberikan beberapa 

saran, antara lain sebagai berikut:  
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1. Warung Sate dan Gule Kambing H. Paino Bunul diharapkan tetap menjaga  

“produk dan keramahan karyawan”, karena merupakan penyebab paling utama 

dalam menjaga loyalitas pelanggan. “Daya saing”, “Kualitas pelayanan”, dan 

“Persepsi pelanggan" variabel tersebut juga harus lebih ditingkatkan karena 

memiliki pengaruh yang signifikan dalam  menjaga loyalitas pelanggan. 

2. Meningkatkan Faktor “Kualitas pelayanan” dan “Persepsi pelanggan” yang 

memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan, sebaiknya Warung Sate dan 

Gule Kambing H. Paino Bunul lebih memperhatikan penampilan dan perhatian 

karyawan kepada pelanggan serta fasilitas restoran dalam hal ini tempat parkir 

perlu diperbaiki dikarenakan lahan parkir yang sempit sehingga kendaraan yang 

akan parkir mengalami kesulitan.  

3. Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain penelitian ini hanya melihat tiga 

faktor  yakni produk, kualitas pelayanan, dan harga yang berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan. Hasil yang dicapai dapat saja belum tentu menunjukkan 

hasil yang maksimal. Oleh karena itu diharapkan penelitian selanjutnya perlu 

dilakukan penambahan faktor lain misalnya faktor promosi, faktor lokasi, dll.  
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KUESIONER PENELITIAN 

ANALISIS LOYALITAS PELANGGAN PADA 

“WARUNG SATE DAN GULE KAMBING H. PAINO BUNUL” 

DI KOTA MALANG 

 

Petunjuk pengisian : Berilah tanda ( X ) pada jawaban yang Anda pilih. 

 

1. Apakah Anda pernah makan di Warung Sate dan Gule H. Paino, lebih dari 

satu kali ? 

a. Ya  b.     Tidak 
   ( Jika jawaban Ya, maka lanjutkan ke pertanyaan kuesioner selanjutnya ) 

 

I. Identitas Responden 

Nama   :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Umur   :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jenis kelamin  :  a. Laki-laki 

         b. Perempuan 

Tingkat pendidikan :  a. SD 

       b. SLTP / MTS 

       c. SLTA / SMK / MA 

       d. Diploma 

       e. Sarjana 

        f. Pascasarjana 

   

Pekerjaan   :  a. Pelajar / Mahasiswa 

        b. Pegawai Negeri 

          c. Pegawai Swasta 

          d. Pengusaha 

          e. Ibu Rumah Tangga 

           f.  Lain-lain, sebutkan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Asal Kedatangan  :  a. Kota Malang 

          b. Luar Kota Malang 

Pendapatan per Bulan :  a.  <  Rp 1.000.000 

       b.      Rp  1.000.000 – Rp 2.000.000 

       c.      Rp  2.000.000 – Rp 3.000.000  

       d.      Rp  3.000.000 – Rp 5.000.000 

       e.   > Rp  5.000.000 
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Dari manakah Anda mengetahui keberadaan Warung Sate dan gule kambing 

H. Paino Bunul ? 

a. Rekomendasi dari keluarga, teman, kenalan, dll 

b. Media cetak (brosur, Koran, dan majalah) 

c. Media elektronik (radio,tv, dan internet) 

d. Lain-lain, sebutkan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

II. Pertanyaan Utama 

 

Petunjuk pengisian : Berilah tanda ( X ) pada jawaban yang Anda pilih. 

Keterangan:  

STS =  Sangat Tidak Setuju      

TS  =  Tidak Setuju  

C =  Cukup 

S =  Setuju 

SS =  Sangat Setuju 

 

No PRODUK Persepsi Pelanggan 

STS TS C S SS 

1 Sate dan gule kambing H. Paino 

Bunul memiliki cita rasa yang 

enak dan sesuai dengan selera 

pelanggan.   

     

2 Sate dan  gule kambing H. Paino 

Bunul aromanya khas dan tidak 

bau kambing. 

     

3 Sate dan gule kambing H. Paino 

Bunul teksturnya pas. 
     

4 Sate dan gule kambing H.Paino 

Bunul porsinya pas.  
     

5 Tampilan penyajian sate dan gule 

kambing H. Paino Bunul 

menggugah selera.     

     

6 Sate dan gule kambing H. Paino 

Bunul bersih dan higienis. 
     

7 Rasa Sate dan gule kambing H. 

Paino Bunul dari dulu sampai 

sekarang tetap konsisten.  
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No KUALITAS PELAYANAN Persepsi Pelanggan 

STS TS C S SS 

1 Pramusaji warung sate dan gule 
kambing H. Paino Bunul cepat 
dalam menyajikan produk.   

     

2 Kasir warung sate dan gule 
kambing H. Paino Bunul cepat 
dan cermat dalam bertransaksi. 

     

3 Karyawan Warung sate dan gule 
kambing H. Paino Bunul 
perhatian dalam menaggapi 
kebutuhan pelanggan. 

     

4 Karyawan Warung sate dan gule 
kambing H. Paino Bunul 
berpenampilan rapi dan sopan. 

     

5 Karyawan Warung sate dan gule 
kambing H. Paino Bunul ramah 
terhadap pelanggan. 

     

6 Warung Sate dan gule kambing H. 
Paino Bunul bersih dan rapih. 

     

7 Warung Sate dan gule kambing H. 
Paino Bunul  menyediakan 
fasilitas pedukung   ( tempat 
parkir, toilet, dan audio visual ) 

     

No HARGA Persepsi Pelanggan 

STS TS C S SS 

1 Harga sate dan gule kambing H. 

Paino Bunul sesuai dengan kualitas 

produk yang Anda nikmati. 

     

2 Harga sate dan gule kambing H. 

Paino Bunul yang ditawarkan 

terjangkau. 

     

3 Perbandingan harga sate dan gule 

kambing H. Paino Bunul sesuai 

dengan restoran lain yang sejenis. 
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TERIMA KASIH ATAS WAKTU DAN 

KERJASAMA ANDA 

 

 

 

 

 

 

 

No LOYALITAS PELANGGAN Persepsi Pelanggan 

STS TS C S SS 

1 Saya akan kembali datang untuk 

membeli produk di Warung Sate dan 

gule kambing H. Paino Bunul. 

     

2 Saya akan selalu mengatakan hal-hal 

yang baik tentang Warung Sate dan 

gule kambing H. Paino Bunul. 

     

3 Saya akan merekomendasikan  

Warung Sate dan gule kambing H. 

Paino Bunul kepada Keluarga, 

Kerabat, dan Teman. 

     

4 Saya akan tetap kembali membeli di 

Warung Sate dan gule kambing H. 

Paino Bunul, meskipun ada restoran 

lain yang sejenis yang lebih murah. 
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 
 
 
 
 
 
 

Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

 
 

 
 
 
 

Case Processing Summary

100 100,0

0 ,0

100 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,902 7

Cronbach's

Alpha N of  Items

Case Processing Summary

100 100,0

0 ,0

100 100,0
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Total
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N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
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Case Processing Summary

100 100,0

0 ,0

100 100,0

Valid
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Total
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N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics
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Alpha N of  Items

Case Processing Summary

100 100,0

0 ,0
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Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics
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Alpha N of  Items
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Lampiran 3. Factor Analysis 

 

Factor Analysis 
 
 

[DataSet0]  

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,835 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1,177E3 

df 136 

Sig. ,000 
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Anti-image Matrices 

 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

 

 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 

Anti-image Covariance X1.1 ,315 -,076 ,068 -,067 -,017 -,021 -,022 

X1.2 -,076 ,177 -,077 ,047 -,076 ,053 -,097 

X1.3 ,068 -,077 ,338 -,144 ,090 -,142 ,014 

X1.4 -,067 ,047 -,144 ,261 -,111 ,032 -,045 

X1.5 -,017 -,076 ,090 -,111 ,279 -,112 ,063 

X1.6 -,021 ,053 -,142 ,032 -,112 ,338 -,086 

X1.7 -,022 -,097 ,014 -,045 ,063 -,086 ,170 

X2.1 -,008 -,060 ,008 -,057 ,091 -,016 ,026 

X2.2 -,001 ,023 ,047 -,040 -,007 ,074 -,095 

X2.3 ,010 ,006 ,050 -,035 -,035 ,003 -,064 

X2.4 ,020 -,029 -,021 ,000 -,008 -,101 ,053 

X2.5 -,087 ,006 -,080 ,066 -,055 ,027 -,001 

X2.6 ,000 ,030 -,022 ,100 ,018 -,064 ,004 

X2.7 -,004 ,082 ,036 -,052 -,069 ,085 -,119 

X3.1 ,053 ,012 ,045 -,015 -,103 ,090 -,054 

X3.2 -,003 -,051 -,001 -,043 ,044 -,092 ,072 

X3.3 -,045 ,020 -,033 ,020 -,006 ,061 -,017 

Anti-image Correlation X1.1 ,924
a
 -,322 ,209 -,233 -,057 -,064 -,096 

X1.2 -,322 ,834
a
 -,316 ,220 -,345 ,215 -,562 

X1.3 ,209 -,316 ,778
a
 -,486 ,295 -,421 ,057 

X1.4 -,233 ,220 -,486 ,822
a
 -,412 ,107 -,213 

X1.5 -,057 -,345 ,295 -,412 ,797
a
 -,364 ,291 

X1.6 -,064 ,215 -,421 ,107 -,364 ,754
a
 -,360 

X1.7 -,096 -,562 ,057 -,213 ,291 -,360 ,814
a
 

X2.1 -,025 -,261 ,025 -,204 ,316 -,051 ,114 

X2.2 -,003 ,078 ,115 -,114 -,018 ,182 -,330 

X2.3 ,028 ,024 ,137 -,111 -,106 ,008 -,247 

X2.4 ,062 -,119 -,063 -,001 -,027 -,300 ,222 

X2.5 -,263 ,023 -,232 ,218 -,175 ,078 -,004 

X2.6 ,000 ,120 -,065 ,332 ,059 -,187 ,019 

X2.7 -,011 ,276 ,087 -,145 -,184 ,206 -,406 

X3.1 ,179 ,056 ,147 -,057 -,374 ,296 -,251 

X3.2 -,009 -,204 -,003 -,143 ,140 -,267 ,294 

X3.3 -,147 ,086 -,102 ,073 -,022 ,192 -,075 
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Anti-image Matrices 
 

 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 

Anti-image Covariance X1.1 -,008 -,001 ,010 ,020 -,087 ,000 -,004 

X1.2 -,060 ,023 ,006 -,029 ,006 ,030 ,082 

X1.3 ,008 ,047 ,050 -,021 -,080 -,022 ,036 

X1.4 -,057 -,040 -,035 ,000 ,066 ,100 -,052 

X1.5 ,091 -,007 -,035 -,008 -,055 ,018 -,069 

X1.6 -,016 ,074 ,003 -,101 ,027 -,064 ,085 

X1.7 ,026 -,095 -,064 ,053 -,001 ,004 -,119 

X2.1 ,298 -,085 -,027 ,060 -,046 ,006 ,005 

X2.2 -,085 ,485 ,170 -,132 -,021 -,163 ,068 

X2.3 -,027 ,170 ,394 -,088 -,080 -,080 ,050 

X2.4 ,060 -,132 -,088 ,336 -,043 -,031 -,110 

X2.5 -,046 -,021 -,080 -,043 ,350 -,020 -,047 

X2.6 ,006 -,163 -,080 -,031 -,020 ,345 -,088 

X2.7 ,005 ,068 ,050 -,110 -,047 -,088 ,502 

X3.1 -,087 ,053 ,050 -,084 -,044 -,039 ,070 

X3.2 ,038 -,027 -,048 ,095 ,037 -,103 -,031 

X3.3 -,130 ,066 -,014 -,065 -,003 -,034 -,007 

Anti-image Correlation X1.1 -,025 -,003 ,028 ,062 -,263 ,000 -,011 

X1.2 -,261 ,078 ,024 -,119 ,023 ,120 ,276 

X1.3 ,025 ,115 ,137 -,063 -,232 -,065 ,087 

X1.4 -,204 -,114 -,111 -,001 ,218 ,332 -,145 

X1.5 ,316 -,018 -,106 -,027 -,175 ,059 -,184 

X1.6 -,051 ,182 ,008 -,300 ,078 -,187 ,206 

X1.7 ,114 -,330 -,247 ,222 -,004 ,019 -,406 

X2.1 ,853
a
 -,224 -,080 ,191 -,143 ,018 ,013 

X2.2 -,224 ,680
a
 ,390 -,326 -,050 -,398 ,139 

X2.3 -,080 ,390 ,889
a
 -,243 -,216 -,217 ,113 

X2.4 ,191 -,326 -,243 ,852
a
 -,125 -,092 -,267 

X2.5 -,143 -,050 -,216 -,125 ,928
a
 -,058 -,113 

X2.6 ,018 -,398 -,217 -,092 -,058 ,822
a
 -,210 

X2.7 ,013 ,139 ,113 -,267 -,113 -,210 ,796
a
 

X3.1 -,305 ,144 ,151 -,276 -,143 -,126 ,189 

X3.2 ,117 -,065 -,129 ,275 ,106 -,294 -,073 

X3.3 -,435 ,173 -,042 -,205 -,010 -,106 -,018 
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Anti-image Matrices 

 X3.1 X3.2 X3.3 

Anti-image Covariance X1.1 ,053 -,003 -,045 

X1.2 ,012 -,051 ,020 

X1.3 ,045 -,001 -,033 

X1.4 -,015 -,043 ,020 

X1.5 -,103 ,044 -,006 

X1.6 ,090 -,092 ,061 

X1.7 -,054 ,072 -,017 

X2.1 -,087 ,038 -,130 

X2.2 ,053 -,027 ,066 

X2.3 ,050 -,048 -,014 

X2.4 -,084 ,095 -,065 

X2.5 -,044 ,037 -,003 

X2.6 -,039 -,103 -,034 

X2.7 ,070 -,031 -,007 

X3.1 ,273 -,122 -,006 

X3.2 -,122 ,352 -,111 

X3.3 -,006 -,111 ,301 

Anti-image Correlation X1.1 ,179 -,009 -,147 

X1.2 ,056 -,204 ,086 

X1.3 ,147 -,003 -,102 

X1.4 -,057 -,143 ,073 

X1.5 -,374 ,140 -,022 

X1.6 ,296 -,267 ,192 

X1.7 -,251 ,294 -,075 

X2.1 -,305 ,117 -,435 

X2.2 ,144 -,065 ,173 

X2.3 ,151 -,129 -,042 

X2.4 -,276 ,275 -,205 

X2.5 -,143 ,106 -,010 

X2.6 -,126 -,294 -,106 

X2.7 ,189 -,073 -,018 

X3.1 ,832
a
 -,395 -,021 

X3.2 -,395 ,804
a
 -,342 

X3.3 -,021 -,342 ,893
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)       
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Communalities 

 Initial Extraction 

X1.1 1,000 ,730 

X1.2 1,000 ,818 

X1.3 1,000 ,635 

X1.4 1,000 ,736 

X1.5 1,000 ,604 

X1.6 1,000 ,773 

X1.7 1,000 ,804 

X2.1 1,000 ,803 

X2.2 1,000 ,655 

X2.3 1,000 ,612 

X2.4 1,000 ,736 

X2.5 1,000 ,641 

X2.6 1,000 ,811 

X2.7 1,000 ,601 

X3.1 1,000 ,696 

X3.2 1,000 ,759 

X3.3 1,000 ,781 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 
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Total Variance Explained 

Co

mpo

nent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % 

1 8,312 48,893 48,893 8,312 48,893 48,893 4,087 24,043 24,043 

2 1,641 9,654 58,547 1,641 9,654 58,547 3,380 19,883 43,926 

3 1,222 7,189 65,736 1,222 7,189 65,736 2,392 14,071 57,997 

4 1,019 5,995 71,731 1,019 5,995 71,731 2,335 13,733 71,731 

5 ,943 5,550 77,280       

6 ,629 3,698 80,979       

7 ,600 3,530 84,509       

8 ,491 2,888 87,397       

9 ,381 2,239 89,636       

10 ,328 1,931 91,566       

11 ,323 1,902 93,468       

12 ,277 1,630 95,099       

13 ,226 1,328 96,426       

14 ,212 1,250 97,676       

15 ,188 1,108 98,784       

16 ,131 ,771 99,555       

17 ,076 ,445 100,000       

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 3 4 

X1.1 ,771 -,255 -,145 -,222 

X1.2 ,820 -,278 -,225 -,129 

X1.3 ,611 -,436 -,036 ,266 

X1.4 ,730 -,430 -,084 -,105 

X1.5 ,717 -,232 ,188 ,007 

X1.6 ,617 -,322 ,347 ,411 

X1.7 ,832 -,229 ,028 -,243 

X2.1 ,715 ,176 -,487 -,155 

X2.2 ,454 ,363 ,205 -,525 

X2.3 ,733 -,007 ,074 ,263 

X2.4 ,727 ,160 ,423 ,045 

X2.5 ,794 ,059 ,057 -,062 

X2.6 ,568 ,612 ,278 ,193 

X2.7 ,552 ,097 ,473 -,251 

X3.1 ,739 ,325 -,210 -,002 

X3.2 ,640 ,365 -,247 ,394 

X3.3 ,744 ,318 -,335 ,113 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted.  
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Rotated Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 3 4 

X1.1 ,767 ,245 ,229 ,173 

X1.2 ,801 ,325 ,140 ,224 

X1.3 ,539 ,161 -,090 ,558 

X1.4 ,774 ,125 ,120 ,327 

X1.5 ,513 ,154 ,312 ,469 

X1.6 ,286 ,107 ,128 ,815 

X1.7 ,738 ,207 ,385 ,262 

X2.1 ,575 ,664 ,128 -,123 

X2.2 ,212 ,196 ,731 -,193 

X2.3 ,331 ,441 ,205 ,516 

X2.4 ,197 ,308 ,606 ,485 

X2.5 ,466 ,413 ,413 ,288 

X2.6 -,172 ,621 ,556 ,295 

X2.7 ,224 ,052 ,694 ,259 

X3.1 ,348 ,693 ,297 ,081 

X3.2 ,118 ,816 ,046 ,278 

X3.3 ,352 ,788 ,157 ,100 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 9 iterations.  

 

 

Component Transformation Matrix 

Compon

ent 1 2 3 4 

1 ,624 ,534 ,404 ,404 

2 -,576 ,623 ,406 -,339 

3 -,347 -,462 ,639 ,508 

4 -,398 ,337 -,514 ,681 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
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Component Score Coefficient Matrix 

 
Component 

1 2 3 4 

X1.1 ,275 -,066 ,011 -,119 

X1.2 ,274 -,010 -,082 -,083 

X1.3 ,105 -,025 -,231 ,283 

X1.4 ,270 -,119 -,062 ,019 

X1.5 ,079 -,111 ,072 ,166 

X1.6 -,100 -,078 -,076 ,515 

X1.7 ,230 -,124 ,121 -,063 

X2.1 ,191 ,245 -,099 -,307 

X2.2 ,053 -,085 ,484 -,318 

X2.3 -,066 ,104 -,060 ,244 

X2.4 -,139 -,037 ,273 ,208 

X2.5 ,047 ,032 ,114 ,009 

X2.6 -,326 ,228 ,227 ,146 

X2.7 -,029 -,190 ,425 ,035 

X3.1 ,002 ,249 ,007 -,119 

X3.2 -,163 ,403 -,207 ,117 

X3.3 -,005 ,333 -,118 -,093 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

 Component Scores. 
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Lampiran 4.  Regression 
 
Regression 
 
 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 sumberinformasi, 

JENISKELAMIN, 

BART factor score   

2 for analysis 1, 

UMUR, BART 

factor score   3 for 

analysis 1, BART 

factor score   1 for 

analysis 1, 

pekerjaan, BART 

factor score   4 for 

analysis 1, 

pendidikan, 

PENDAPATAN, 

asalkedatangan
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: LOYALITAS PELANGGAN 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,759
a
 ,576 ,523 .47359 1,827 

a. Predictors: (Constant), sumberinformasi, JENISKELAMIN, BART factor score   2 for analysis 1, UMUR, 

BART factor score   3 for analysis 1, BART factor score   1 for analysis 1, pekerjaan, BART factor score   4 

for analysis 1, pendidikan, PENDAPATAN, asalkedatangan 

b. Dependent Variable: LOYALITAS PELANGGAN  
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 26,853 11 2,441 10,884 ,000
a
 

Residual 19,737 88 ,224   

Total 46,590 99    

a. Predictors: (Constant), sumberinformasi, JENISKELAMIN, BART factor score   2 for analysis 1, UMUR, BART 

factor score   3 for analysis 1, BART factor score   1 for analysis 1, pekerjaan, BART factor score   4 for analysis 1, 

pendidikan, PENDAPATAN, asalkedatangan 

b. Dependent Variable: LOYALITAS PELANGGAN   

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 2,929 ,366  8,008 ,000      

BART factor score   

1 for analysis 1 
,304 ,049 ,443 6,179 ,000 ,431 ,550 ,429 ,935 1,069 

BART factor score   

2 for analysis 1 
,291 ,049 ,424 5,934 ,000 ,436 ,535 ,412 ,942 1,062 

BART factor score   

3 for analysis 1 
,238 ,050 ,347 4,764 ,000 ,337 ,453 ,331 ,907 1,103 

BART factor score   

4 for analysis 1 
,185 ,050 ,270 3,716 ,000 ,277 ,368 ,258 ,913 1,096 

UMUR ,022 ,047 ,035 ,474 ,637 ,149 ,050 ,033 ,903 1,107 

JENISKELAMIN ,083 ,097 ,060 ,850 ,398 ,081 ,090 ,059 ,959 1,043 

pendidikan ,047 ,046 ,075 1,032 ,305 -,037 ,109 ,072 ,903 1,107 

pekerjaan -,002 ,146 -,001 -,014 ,989 -,045 -,001 -,001 ,870 1,149 

PENDAPATAN -,011 ,048 -,017 -,235 ,814 -,094 -,025 -,016 ,882 1,133 

asalkedatangan ,001 ,084 ,001 ,011 ,992 -,119 ,001 ,001 ,604 1,656 

sumberinformasi ,039 ,080 ,043 ,483 ,631 -,001 ,051 ,033 ,613 1,631 

a. Dependent Variable: LOYALITAS 

PELANGGAN 
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Collinearity Diagnostics
a
 

M

o

d

e

l 

Di

m

en

sio

n 

Eigen

value 

Conditi

on 

Index 

Variance Proportions 

(Cons

tant) 

BART 

factor 

score   

1 for 

analysi

s 1 

BART 

factor 

score   

2 for 

analysi

s 1 

BART 

factor 

score   

3 for 

analysi

s 1 

BART 

factor 

score   

4 for 

analysi

s 1 

UM

UR 

JEN

ISK

ELA

MIN 

pen

didik

an 

pek

erja

an 

PEN

DAP

ATA

N 

asalke

datan

gan 

sumb

erinf

orma

si 

1 1 7,232 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 1,034 2,645 ,00 ,27 ,03 ,50 ,05 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

3 1,010 2,675 ,00 ,03 ,06 ,04 ,76 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

4 1,007 2,680 ,00 ,37 ,39 ,13 ,04 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

5 1,003 2,686 ,00 ,24 ,46 ,20 ,03 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

6 ,224 5,682 ,00 ,05 ,00 ,09 ,02 ,05 ,04 ,01 ,00 ,00 ,18 ,21 

7 ,137 7,274 ,00 ,03 ,01 ,00 ,01 ,16 ,04 ,38 ,01 ,05 ,07 ,01 

8 ,106 8,262 ,00 ,00 ,02 ,03 ,02 ,10 ,08 ,08 ,15 ,39 ,00 ,01 

9 ,088 9,041 ,00 ,00 ,00 ,01 ,02 ,07 ,36 ,08 ,03 ,00 ,27 ,39 

10 ,078 9,620 ,00 ,00 ,02 ,00 ,05 ,37 ,12 ,06 ,00 ,21 ,23 ,35 

11 ,067 10,378 ,00 ,01 ,02 ,00 ,00 ,04 ,15 ,15 ,61 ,08 ,24 ,03 

12 ,014 22,784 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,20 ,21 ,24 ,19 ,26 ,00 ,00 

a. Dependent Variable: 

LOYALITAS PELANGGAN 
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Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 1.4708 4.4296 3.2900 .52081 100 

Std. Predicted Value -3,493 2,188 ,000 1,000 100 

Standard Error of Predicted 

Value 
,092 ,259 ,160 ,036 100 

Adjusted Predicted Value 1.5742 4.3693 3.2961 .51855 100 

Residual 
-.95964 1.11786 

-2.05946E-

16 
.44650 100 

Std. Residual -2,026 2,360 ,000 ,943 100 

Stud. Residual -2,167 2,438 -,006 ,999 100 

Deleted Residual -1.09783 1.19282 -.00609 .50273 100 

Stud. Deleted Residual -2,215 2,511 -,003 1,010 100 

Mahal. Distance 2,752 28,508 10,890 5,224 100 

Cook's Distance ,000 ,056 ,011 ,013 100 

Centered Leverage Value ,028 ,288 ,110 ,053 100 

a. Dependent Variable: LOYALITAS PELANGGAN   
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Lampiran 5. PPlot 
 
 
Pplot 
 

[DataSet0]  

 

 

Model Description 

Model Name MOD_1 

Series or Sequence 1 INDEPENDEN 

Transformation None 

Non-Seasonal Differencing 0 

Seasonal Differencing 0 

Length of Seasonal Period No periodicity 

Standardization Not applied 

Distribution Type Normal 

Location estimated 

Scale estimated 

Fractional Rank Estimation Method Blom's 

Rank Assigned to Ties Mean rank of tied values 

Applying the model specifications from MOD_1 

 

 

Case Processing Summary 

 INDEPENDEN 

Series or Sequence Length 100 

Number of Missing Values in the 

Plot 

User-Missing 0 

System-Missing 0 

The cases are unweighted.  

 

 

Estimated Distribution Parameters 

 INDEPENDEN 

Normal Distribution Location 3,0192 

Scale ,32783 

The cases are unweighted. 
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INDEPENDEN 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


