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RESTAURANT EXPERIENCES TRIGGERING POSITIVE WORD OF 

MOUTH MOTIVATIONS OF SPECIALTY INDONESIA RESTAURANTS  

IN BANDAR LAMPUNG 

Abstrak 

MUHAMMAD ALAWIDO 

 

Increasing restaurant business rapidly, makes the competition restaurant 

business more competitive. This led to the manager of the restaurant strives to 

choose the right strategy to attract consumers as much as possible. Related to 

this, the planning of marketing communications to be successful must be based on 

a concept of good communication to be able to win the hearts of consumers. 

Character of Indonesian people who like to gather and socialize informally create 

word of mouth is very effective for the Indonesian market. Marketing 

communications through word of mouth can be walking advertisement and talking 

advertisement that will attract new customers. 

This study aimed to analyze the factors through restaurant experiences of 

consumers (quality of food, quality of service, atmosphere, and equity prices) that 

triggers the motivation of giving positive word of mouth on the selection of 

restaurants specialize Indonesia in Bandar Lampung, the sample used in the study 

These are the consumers who've Dining at the restaurant (restaurant rumah 

makan kayu, restaurant kampung bambu, and restaurant saug desa) totaling 150 

respondents. The results of this study indicate that (1) Positive WOM motivation 

to express feelings of pleasure restaurant experiences influenced by consumers in 

the form of food quality, service quality, price fairness; (2) Positive WOM 

motivation to helping others affected by restaurant experiences consumers in the 

form of food quality, and price fairness; (3) Positive WOM motivation to helping 

restaurant company affected by restaurant experiences consumers in the form of 

food quality, and price fairness; (4) The quality of food is the most important 

factor influencing motivation of giving a whole positive WOM; (5) Price fairness 

is a second factor that most influencing the motivation of giving whole positive 

WOM. 

Keywords: Restaurant experiences, positive word of mouth, the quality of 

food, quality of service, atmosphere, price fairness. 
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 Peningkatan usaha rumah makan yang pesat, menjadikan persaingan bisnis 

rumah makan yang semakin kompetitif. Hal ini menyebabkan pengelola rumah 

makan berupaya keras dalam memilih strategi yang tepat untuk menarik 

konsumen sebanyak-banyaknya. Terkait dengan hal tersebut, maka perencanaan 

komunikasi pemasaran agar bisa sukses harus didasarkan pada suatu konsep 

komunikasi yang baik untuk bisa memenangkan hati konsumen. Karakter orang 

Indonesia yang suka berkumpul dan bersosialisasi secara informal membuat word 

of mouth sangat efektif untuk pasar Indonesia. Komunikasi pemasaran melalui 

word of mouth dapat menjadi iklan berjalan dan berbicara yang akan menarik 

pelanggan baru 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja melalui 

restaurant experiences konsumen (kualitas makanan, kualitas layanan, atmosfer, 

dan keadilan harga) yang memicu motivasi pemberian positive word of mouth 

pada pemilihan rumah makan spesialis Indonesia di Bandar Lampung, sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah bersantap 

pada rumah makan (rumah makan kayu, rumah makan kampung bambu, dan 

rumah makan saug desa) yang berjumlah 150 orang. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa (1) motivasi pemberian positive WOM mengekspresikan 

perasaan positif dipengaruhi oleh restaurant experiences konsumen berupa 

kualitas makanan, kualitas layanan, dan keadilan harga; (2) motivasi pemberian 

positive WOM membantu orang lain dipengaruhi oleh restaurant experiences 

konsumen berupa kualitas makanan, dan keadilan harga; (3) motivasi pemberian 

positive WOM membantu rumah makan dipengaruhi oleh restaurant experiences 

konsumen berupa kualitas makanan, dan keadilan harga; (4) kualitas makanan 

merupakan faktor yang paling utama mempengaruhi motivasi pemberian positive 

WOM secara keseluruhan; (5) keadilan harga merupakan faktor kedua yang 

paling mempengaruhi motivasi pemberian positive WOM secara keseluruhan. 

 

Kata kunci : Restaurant experiences, positive word of mouth, kualitas makanan, 

kualitas layanan, atmosphere, keadilan harga. 
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BAB I

PENDAHULAUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bisnis rumah makan merupakan suatu bentuk bisnis yang memiliki

keterlibatan langsung dengan konsumennya, tercermin dari banyaknya warga

Bandar Lampung sering kali berbincang mengenai rumah makan dan berbagi

informasi tentang pengalaman apa yang mereka rasakan setelah bersantap disana

baik dari segi rasa makanan, suasana, pelayanan dan harga.

Kini rumah makan tidak hanya menjadi tempat makan dan minum tetapi

juga menjadi tempat sosialisasi dan melepas penat, kegiatan makan juga menjadi

tempat bersosialisasi, pertemuan antar anggota keluarga, rekan kantor atau juga

teman-teman.

Usaha rumah makan di kota Bandar Lampung dewasa ini mengalami

perkembangan yang pesat, hal ini dikarenakan kegemaran masyarakat Bandar

Lampung akan kuliner dan usaha pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam

mendorong sektor pariwisata, hal ini dapat terlihat pada tabel 1.1 dan gambar 1.1.

Tabel 1.1
Total Usaha Rumah Makan Kota Bandar Lampung

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total Usaha Rumah Makan 121 115 131 132 176 207 207

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2016
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Gambar 1.1
Pertumbuhan Total Usaha Rumah Makan Kota Bandar Lampung

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2016

Peningkatan usaha dan rumah makan yang pesat, menjadikan persaingan

bisnis rumah makan yang semakin kompetitif. Hal ini menyebabkan pengelola

rumah makan berupaya keras dalam memilih strategi yang tepat untuk menarik

konsumen sebanyak-banyaknya. Terkait dengan hal tersebut, maka perencanaan

komunikasi pemasaran agar bisa sukses harus didasarkan pada suatu konsep

komunikasi yang baik untuk bisa memenangkan hati konsumen, tidak hanya

mengandalkan mutu atau kualitas produk yang bagus saja, tetapi juga harus

mengkomunikasikan produk-produknya. Hal ini dikarenakan konsumen yang

semakin cerdas dalam menentukan pilihan.

Word Of Mouth (WOM) di dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah

komunikasi dari mulut ke mulut. Komunikasi personal ini di pandang sebagai

sumber yang lebih dapat di percaya atau dapat di andalkan di banding dengan

informasi impersonal (Zeithaml dan Bitner, 1996), hal ini karena komunikasi dari

mulut ke mulut disampaikan secara langsung dan personal, dimana dalam
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menyampaikan informasi disertai dengan emosi, ekspresi wajah, penekanan

intonasi, dan gerak tubuh ,biasanya komunikasi dari mulut ke mulut di lakukan

oleh orang yang memiliki kedekatan secara emosional misalnya teman, dan

saudara, sehingga komunikasi WOM lebih dapat mempengaruhi lawan bicara.

Menurut Handi Irawan (seperti yang dikutip dalam Kesumawardani, 2012)

karakter orang Indonesia yang suka berkumpul dan bersosialisasi secara informal

membuat WOM sangat efektif untuk pasar Indonesia. WOM dapat menjadi iklan

berjalan dan berbicara yang akan menarik pelanggan baru. Sebanyak 89%

konsumen Indonesia lebih mempercayai rekomendasi dari teman dan keluarga

pada saat memutuskan untuk membeli sebuah produk atau jasa, Hal tersebut

terungkap dalam penelitian yang dilakukan Onbee Marketing Research (anak

perusahaan Octovate Concsulting Group) bekerja sama dengan SWA kepada 2000

konsumen di 5 kota besar Indonesia. Sementara itu iklan hanya menempati

peringkat kelima sebagai sumber referensi yang dipercaya oleh konsumen. Hal ini

mengakibatkan terbentuknya sikap konsumen secara efektif terpengaruh karena

memiliki peranan penting dalam mempengaruhi konsumen lainnya , sehingga

komunikasi pemasaran dari mulut ke mulut dapat menjadi sarana komunikasi

iklan yang efektif bagi rumah makan dikota Bandar Lampung.

Studi WOM yang dilakukan oleh Arndt (1967) mendefinisikan WOM

sebagai komunikasi tatap muka tentang produk atau perusahaan antara orang-

orang  dengan entitas tidak komersial. Serupa dengan Harrison-Walker (2001)

menerangkan WOM sebagai "informal, orang dengan komunikasi antara seorang

komunikator non-komersial yang dirasakan dan diterima mengenai sebuah merek,

produk, dan organisasi, atau layanan”. Positive WOM sebagai prilaku konsumen
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dipandang dari sisi perusahaan adalah sebagai media promosi yang sangat baik

karena selain efektif mempengaruhi konsumen lain, Positive WOM juga dapat

menekan biaya promosi perusahaan tersebut, dalam bidang rumah makan WOM

dapat membuat rumah makan tersebut ramai dan sukses karena banyaknya

konsumen yang akan datang, konsumen yang terpenuhi harapannya dengan

pengalaman yang dirasakannya selama bersantap di rumah makan akan

melakukan Positive WOM dengan merekomendasikan kepada calon konsumen

lain, dan calon konsumen itu jika harapannya akan rumah makan terpenuhi,

kembali akan menceritakan Positive WOM kembali kepada calon lainnya dan

demikian seterusnya tanpa rumah makan itu harus mengeluarkan biaya ekstra

promosi.

Peneliti meneliti positive WOM pada rumah makan restoran spesialis

Indonesia dikota Bandar Lampung sebagai populasi yang diteliti pada tesis ini,

tujuannya agar hasil penelitian dapat menjadi pandangan dan masukan bagi

pengusaha rumah makan untuk sukses dan dapat bersaing dengan rumah makan

dari negara lain yang datang ke Indonesia khususnya di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini mengambil 3 (tiga) sampel konsumen rumah makan untuk diteliti,

yaitu konsumen rumah makan Rumah Kayu, konsumen rumah makan Kampung

Bambu, dan konsumen rumah makan Saung Desa.

Alasan memilihan konsumen rumah makan Rumah Kayu, konsumen rumah

makan Pondok Bambu dan  konsumen rumah makan Saung Desa sebagai sampel

dari sekian banyak konsumen rumah makan di kota Bandar Lampung karena

mengacu pada penelitian Jeong dan Jang (2011) dimana faktor faktor restaurant

experience yang memicu positive WOM yang dimiliki dan dapat diwakilkan oleh
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ketiga rumah makan ini, dari segi menu makanan yang di tawarkan, kualitas

makanan, dan harga dari menu makanan yang ditawarkan ketiga rumah makan ini

relatif sama, dari segi desain suasana Rumah Makan Kayu, Pondok Bambu dan

Saung Desa memiliki konsep yang relatif sama, misalnya ketiga rumah makan ini

terdapat saung atau pondokan sebagai area bersantap dengan interior khas

Indonesia.

Rumah makan Rumah Kayu, rumah makan Kampung Bambu, dan rumah

makan Saung Desa diklasifikasikan sebagai Indonesian Specialitiy Restaurant

dengan target pasar yang dituju adalah masyarakat menengah ke atas. Ketiga

rumah makan ini menawarkan makanan khas Indonesia dan suasana tradisional

khas Indonesia dengan beberapa interior seperti kursi, meja, hiasan dinding,

peralatan makan, dan ruang makan yang berbentuk pondokan atau saung  yang

mencerminkan khas tradisional Indonesia, membuat nuansa tradisional ingin

disajikan semakin mendukung. Ketiga rumah makan ini ramai dengan pengunjung

yang datang bersama keluarga, teman, maupun rekan bisnisnya untuk kumpul-

kumpul kecil, arisan, makan siang, serta keperluan bisnis.

Peneliti berpendapat bahwa strategi pemasaran yang memicu positive WOM

yang dilakukan oleh rumah makan Rumah Kayu, rumah makan Kampung Bambu,

dan rumah makan Saung Desa akan sangat mempengaruhi pembelian dan minat

masyarakat untuk datang ke rumah makan tersebut. Berkaitan dengan komunikasi

pemasaran yang dilakukan rumah makan Rumah Kayu, rumah makan Kampung

Bambu, dan rumah makan Saung Desa dalam menarik pelanggan adalah dengan

memperkenalkan kepada masyarakat dari segi rasa makanan yang disediakan,

suasana, pelayanan, maupun dari segi kesesuaian harga  dengan tujuannya untuk
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dapat memicu positive WOM konsumen. Penelitian ini bermaksud meneliti

strategi-strategi yang dilakukan Rumah Makan Kayu, Rumah Makan Kampung

Bambu, Dan Rumah Makan Saung Desa dalam melakukan strategi pemasaran

yang memicu Positive WOM .

1.2 Perumusan Masalah

Untuk menciptakan Positive WOM konsumen timbullah suatu

permasalahan dimana rumah makan membuat strategi pemasaran, merumuskan

nilai nilai produk apa saja yang dapat memenuhi harapan konsumen memalui

restaurant experiences konsumen dalam mengkonsumsi prodak suatu restoran.

Penelitian pada tesis ini meneliti faktor-faktor apa saja melalui restaurant

experiences konsumen yang memicu motivasi pemberian Positive Word of Mouth

pada pemilihan rumah makan spesialis Indonesia di Bandar Lampung. Dengan

perumusan masalah sebegai berikut :

1. Apakah motivasi positive WOM  kepedulian terhadap orang lain

dipengaruhi oleh restaurant experiences berupa kualitas makanan, kualitas

pelayanan, atmosfer, kesesuaian harga?

2. Apakah motivasi positive WOM mengungkapkan perasaan yang positif

dipengaruhi oleh restaurant experiences berupa kualitas makanan, kualitas

pelayanan, atmosfer, kesesuaian harga?

3. Apakah motivasi positive WOM membantu rumah makan  dipengaruhi oleh

restaurant experiences berupa kualitas makanan, kualitas pelayanan,

atmosfer, kesesuaian harga?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh restaurant experiences berupa kualitas

makanan, kualitas pelayanan, atmosfer, kesesuaian harga terhadap motivasi

positive WOM  kepedulian terhadap orang lain.

2. Untuk mengetahui pengaruh restaurant experiences berupa kualitas

makanan, kualitas pelayanan, atmosfer, kesesuaian harga terhadap motivasi

positive WOM mengungkapkan perasaan yang positif.

3. Untuk mengetahui pengaruh restaurant experiences berupa kualitas

makanan, kualitas pelayanan, atmosfer, kesesuaian harga terhadap motivasi

positive WOM membantu rumah makan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1.Untuk Akademisi

Temuan penelitian ini diharapkan untuk digunakan sebagai bahan referensi

dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat akademik dalam membangun

yang mendorong prilaku konsumen dalam motivasi pemberian positive Word

of Mouth untuk berkomunikasi tentang restaurant experiences mereka dengan

orang lain.

2.Untuk Praktisi

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemilik bisnis rumah

makan untuk memahami konstruksi dari pengalaman konsumen yang akan

memicu komunikasi positive WOM serta menjadi pandangan dan masukan
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bagi pengusaha rumah makan di kota Bandar Lampung dalam merumuskan

strategi pemasarannya.

3.Untuk Pemerintahan Kota Bandar Lampung

Membantu menyukseskan usaha pemerintahan kota Bandar Lampung dalam

mendorong sektor kuliner dan pariwisata.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1 Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen merupakan proses yang berlangsung ketika individu

atau organisasi memilih, membeli, atau menggunakan produk, jasa, ide, atau

pengalaman dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhannya (Kotler dan

Keller, 2009). American Marketing Association (seperti yang dikutip dalam

Whang, 2016) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai interaksi yang dinamis

antara afektif dan kognitif, perilaku, dan lingkungan dimana manusia melakukan

aspek pertukaran selama hidupnya. Ada banyak hal yang mempengaruhi perilaku

konsumen Perner (2008) memberikann lima faktor yang mempengaruhi perilaku

konsumen, yaitu persepsi/sensasi, kognisi, afektif, keyakinan, serta faktor sosial.

(Kotler dan Keller, 2009) menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang

mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor personal dan budaya, serta faktor

sosial. Lebih lanjut, faktor personal dan psychological terdiri dari demografi dan

gaya hidup (lifestyle), persepsi, memori, kebutuhan, dan attitude. Sedangkan

faktor sosial terdiri dari budaya, kelas sosial, reference groups, dan keluarga.
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2.2Word of Mouth ( WOM )

Word of Mouth Marketing Association (seperti yang dikutip dalam

Alessandri, 2015) mendefinisikan Word of Mouth Marketing is “Giving people a

reason to talk about your products and services, and making it easier for that

conversation to take place. It is the art and science of building active, mutually

beneficial consumer-to-consumer and consumer-to-marketer communications”.

Di dalam masyarakat WOM lebih dikenal dengan istilah komunikasi dari mulut

ke mulut. Komunikasi personal ini dipandang sebagai sumber yang lebih dapat di

percaya atau dapat di andalkan di banding dengan informasi impersonal (Zeithml

dan Bitner, 1996). Hal ini karena komunikasi dari mulut ke mulut disampaikan

secara langsung dan personal, dimana dalam menyampaikan informasi disertai

dengan emosi, ekspresi wajah, penekanan intonasi, dan gerak tubuh , bisanya

komunikasi dari mulut ke mulut di lakukan oleh orang yang memiliki kedekatan

secara emosional misalnya teman, dan saudara, sehingga komunikasi WOM lebih

dapat mempengaruhi lawan bicara.

Menurut sebuah studi perilaku konsumen, pengalaman konsumsi

menghasilkan pengaruh yang bertindak sebagai kuat sumber motivasi manusia

(Westbrook, 1987). Motivasi konsumen yang mendasari untuk terlibat dalam

WOM berbeda tergantung berdasarkan sifat pengalaman konsumsi (Sundaram et

al, 1998). Seseorang membicarkan satu rumah makan karena rumah makan

tersebut menawarkan sesuatu yang membuat mereka tertarik dan senang untuk

membicarakannya. Pembicaraan yang terbentuk akibat ketertarikan dan

kesenangan konsumen akan sebuah rumah makan, serta akan menjadi WOM yang

tersebar secara natural di kalangan masyarakat. Membangun suatu ketertarikan
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konsumen dalam bidang rumah makan dapat dilakukan melalui pengalaman

konsumsi pada rumah makan tersebut sehingga membuat konsumen menyukainya

dan dengan senang merekomendasikannya kepada orang lain. Pengalaman

konsumsi dan motivasi berkaitan erat dalam proses penyampaian WOM.

2.3 Restoran / Rumah Makan

Menurut Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi

No.KN.73/PVVI05/MPPT-85 tentang Peraturan usaha Rumah Makan, dalam

peraturan ini yang dimaksud dengan Jasa Pangan adalah : “Suatu usaha yang

menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara

komersial”.

Menurut peraturan Menteri Kesehatan RI No. 304/Menkes/Per/89 tentang

persyaratan rumah makan maka yang dimaksud rumah makan adalah satu jenis

usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang

permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,

penyimpanan dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat

usahanya.

Sedangkan Wojowasito dan Poerwodarminto (1999) mengklasifikasikan

restoran atau rumah makan menjadi beberapa tipe, antara lain:

A’la Carte Restaurant adalah restoran yang mendapatkan izin penuh untuk

menjual makanan lengkap dengan banyak variasi dimana tamu bebas

memilih sendiri makanan yang mereka inginkan. Tiap-tiap makanan di

dalam restoran ini memiliki harga sendiri-sendiri.

Table D ‘hotel Restaurant adalah suatu restoran yang khusus menjual menu

table d’hote, yaitu suatu susunan menu yang lengkap (dari hidangan
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pernbuka sampai penutup) dan tertcntu, dengan harga yang telah

ditentukan pula.

Coffee Shop atau Brasserei adalah suatu restoran yang pada umumnya

berhubungan dengan hotel, suatu tempat dimana tamu biasanya

berhubungan dengan hotel, suatu tempat dimana tamu bias mendapatkan

makan pagi. makan siang dan makan malam secara cepat dengan harga

yang cukupan. Pada umumnya system pelayanannya adalah dengan

American service dimana yang diutamakan adalah kecepatannya. Ready

on plate service, artinya makanan sudah ditatur dan disiapkan diatas

piring. Kadang-kadang penyajiannya dilakukan dengan cara buffet atau

prasmanan.

Cafelaria atau Café adalah suatu restoran kecil yang mengutamakan

penjualan cake (kue-kue), sandwich (roti isi), kopi dan teh. Pilihan

makanannya terbatas dan tidak menjual minuman beralkohol.

Canteen adalah restoran yang berhubungan dengan kantor, pabrik, dan

sekolah, tempat dimana para pekerja atau pelajar biasa mendapatkan

makan siang atau coffee break, yaitu acara minum kopi disertai makanan

kecil atau selingan jam kerja, jam belajar ataupun dalam acara rapat-rapat

dan seminar.

Continental Restaurant adalah suatu restoran yang menitik beratkan

hidangan continental pilihan dengan pelayanan elaborate atau megah.

Suasananya santai, susunannya agak rumit, disediakan bagi tamu yang

ingin makan secara santai.
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Carvery adalah suatu restoran yang berhubungn dengan hotel dimana para

tamu dapat mengisi sendiri hidangan panggang sebanyak yang mereka

inginkan dengan harga hidangan yang sudah ditetapkan.

Dining Room adalah terdapat di hotel kecil, motel atau inn. merupakan

tempat yang tidak lebih ekonomis dari pada tempat makan biasa. Dining

room pada dasarnya disediakan untuk para tamu yang tinggal di hotel itu,

namun yang terbuka bagi para tamu dari luar.

Discotheque adalah suatu restoran yang pada prinsipnya berarti juga tempat

dansa sambil menikmati alunan musik. Kadang-kadang juga menampilkan

live band. Bar adalah salah satu fasilitas utama untuk sebuah discotheque.

Hidangan yang tersedia umumnya berupa snack.

Fish and Chip Shop adalah suatu restoran yang banyak terdapat di Inggris,

dimana kita dapat membeli macam-macam kripik (chips) dan ikan goreng,

biasanya berupa ikan cod, dibungkus dalam kertas dan dibawa pergi . jadi

makanannya tidak dinikmati di tempat itu.

Grill Room (Rotisserie) adalah suatu restoran yang menyediakan bermacam-

macam daging panggang. Pada umumnya antara restoran dengan dapur

dibatasi dengan sekat dinding kaca sehingga para tamu dapat memilih

sendiri potongan daging yang dikehendaki dan melihat sendiri bagaimana

memasaknya. Grill room kadang-kadang disebut juga sebagai steak house.

Inn Tavern adalah suatu restoran yang dikelola oleh perorangan di tepi kota.

Suasananya dibuat dekat dan ramah, dengan tamu-tamu. Sedangkan

hidangannya lezat-lezat.
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Night Club/Super Club adalah suatu restoran yang pada umumnya mulai

dibuka menjelang larut malam, menyediakan makan malam bagi tamu-

tamu yang ingin santai. Dekorasinya mewah, pelayanannya megah. Band

merupakan kelengkapan yang diperlukan. Para tamu dituntut berpakaian

resmi dan rapi sehingga manaikkan gengsi.

Pizzeria adalah suatu restoran yang kusus menjual pizza. Kadang-kadang

juga ada spaghetty atau makanan khas Italia lainnya.

Pan Cake Hoii.se/Creperie adalah restoran yang khusus menjual cake dan

crepe yang diisi dengan berbagai macam manisan didalamnya.

Pub adalah tempat hiburan umum yang mendapat izin menjual minuman bir

serta minuman beralkohol lainnya. Para tamu mendapatkan minumannya

dari counter (meja panjang yang membatasi dua ruangan). Pengunjung

dapat menikmati sambil duduk atau berdiri. Hidangan yang tersedia

berupa snack seperti pies dan sandwich. Sekarang kita bisa mendapatkan

banyak hidangan pengganti di pub.

Snack Bar/Cqfe/Milk Bar adalah semacam restoran cukupan yang sifatnya

tidak resmi dengan pelayanan cepat dimana para tamu mengumpulkan

makanan mereka diatas baki yang diambil dari atas kounter dan kemudian

membawanya kemeja makan. Para tamu bebas memilih makanan yang

disukainya. Makanan yang disediakan biasanya adalah hamburger,

sausages dan sandwich.

Specialitiy Restaurant adalah restoran yang suasana dan dekorasi

seluruhnya disesuaikan dengan tipe khas makanan yang disajikan atau

temanya. Restoran semacam ini menyediakan masakan Indonesia, Cina,
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Jepang, Italia dan sebagainya. Pelayanannya sedikit banyak berdasarkan

tatacara negara tempat asal makanan spesial itu.

Terrace Restaurant adalah suatu restoran yang terletak di luar bangunan,

namun pada umumnya masih berhubungan dengan hotel maupun restoran

induk. Di negara-negara barat pada umumnya restoran tersebut hanya buka

pada waktu musim panas saja.

Gourmet Restoran adalah suatu restoran yang menyelenggarakan pelayanan

makan dan minum untuk orang-orang yang berpengalaman luas dalam

bidang rasa makanan dan minuman. Keistimewaan restoran ini ialah

makanan dan minumannya yang lezat-lezat, pelayanannya megah dan

harganya cukup mahal.

Family Type Restaurant adalah suatu restoran sederhana yang

menghidangkan makanan dan minuman dengan harga tidak mahal,

terutama disediakan untuk tamu-tamu keluarga maupun rombongan.

Main Dining Room adalah suatu restoran atau ruang makan utama yang

pada umumnya terdapat di hotel-hotel besar. Dimana penyaji makanannya

secara resmi, pelan tapi masih terikat oleh suatu peraturan yang ketat.

Servisnya biasa menggunakan pelayanan ala Perancis atau Rusia. Tamu-

tamu yang hadirpun pada umumnya berpakaian resmi atau formal.
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2.4 Restaurant Experience (Restaurant experiences)

Experience menurut Schmitt (2003) lebih berorientasi kepada proses,

experience lebih dari sekedar mendapatkan produk apa yang diinginkan oleh

konsumen, tetapi juga pada semua event dan aktivitas yang merupakan bagian

dari proses berbelanja, seperti desain lingkungan/ kawasan belanja, pelayanan

staf, bagaimana sambutan karyawan, dan apa yang dirasakan konsumen ketika

berbelanja. Pengalaman konsumsi menghasilkan pengaruh yang bertindak sebagai

sumber kuat dari motivasi manusia (Westbrook, 1987). Experience merupakan

pengetahuan atau pengamatan benda atau peristiwa melalui keterlibatan dalam

atau paparan konsumen (Jeong dan Jang, 2011). Sehingga dapat di simpulkan

bahwa customer experience sebagai akumulasi dari semua kejadian yang dialami

dan akan mempengaruhi niat dan prilaku konsumen.

Menurut Jeong, dan Jang (2011) customer’s restaurant experiences adalah

pengetahuan atau pengamatan konsumen rumah makan yang diperoleh melalui

pengalaman bersantap mereka. Positif dan negatif restaurant experiences yang

rasakan pelanggan berdasarkan penilaian subjektif mereka dari pengalaman saat

ini dan pengalaman sebelumnya. Melalui restaurant experiences sebelumnya,

pelanggan dapat memperoleh harapan tertentu untuk layanan rumah makan. Pada

saat pelanggan makan di sebuah rumah makan dan mengalami layanan, mereka

mampu menilai apakah restaurant experiences baik atau tidak.
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2.5 Product Quality ( Kualitas Produk )

Menurut Cravens dan Piercy (2013) produk merupakan sesuatu yang dapat

ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan,

termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti,

organisasi, informasi dan ide. Secara konseptual produk merupakan pemahaman

subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk

mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan

konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli

pasar.

Menurut Kotler dan Amstrong (2008) kualitas merupakan karakteristik dari

produk dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah

ditentukan dan bersifat laten. Sedangkan menurut Garvin dan A. Dale Timpe

(1990) dalam Alma (2011) kualitas merupakan keunggulan yang dimiliki oleh

produk tersebut. Kualitas dalam pandangan konsumen adalah hal yang

mempunyai ruang lingkup tersendiri yang berbeda dengan kualitas dalam

pandangan produsen saat mengeluarkan suatu produk yang biasa dikenal kualitas

sebenarnya.

Menurut Kotler (2009), kualitas didefinisikan sebagai keseluruhan ciri serta

sifat barang dan jasa yang berpengaruh pada kemampuan memenuhi kebutuhan

yang dinyatakan maupun yang tersirat. Sedangkan menurut Tjiptono (2008)

kualitas merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan

sejauh mana keluaran dapat memenuhi prasyarat kebutuhan pelanggan atau

menilai sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik itu memenuhi kebutuhannya.
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Menurut Kotler and Amstrong (2008) arti dari kualitas produk adalah “the

ability of a product to perform its functions, it includes the product’s overall

durability, reliability, precision, ease of operation and repair, and other valued

attributes”. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

kualitas produk adalah  keseluruhan atribut produk seperti baik produk barang dan

jasa dalam memperagakan fungsinya yang berpengaruh pada kemampuan

memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen ( hal ini juga durabilitas, reliabilitas,

ketepatan, kemudahan pengoperasian dan  juga atribut produk lainnya )

2.6 Food Quality ( Kualitas Makanan )

Kualitas makanan merupakan produk inti dari sebuah rumah makan,

makanan memainkan peran penting dalam restaurant experience. Kualitas

makanan telah umum diterima sebagai faktor utama kepuasan pelanggan yang

mempengaruhi dan niat perilaku  pascamakan. Menurut Susskind dan Chan

(2000) kualitas makanan adalah salah satu penentu yang signifikan dari penilaian

pelanggan rumah makan di Toronto dan rumah makan di Kanada. Dube et al.

(1994) mengukur tujuh atribut rumah makan yang relatif penting dalam keinginan

pembelian ulang pada rumah makan kelas atas dan menemukan kualitas makanan

merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen rumah makan dibandingkan

semua atribut lainya. Dalam penelitian Sulek dan Hensley (2004) yang

menyelidiki kaitan pentingnya  makanan, pengaturan fisik, dan service di dalam

layanan rumah makan, dan menemukan bahwa kualitas makanan  merupakan

faktor yang sangat penting yang mempengaruhi kepuasan dan merupakan faktor

yang satu satunya memprediksi niat prilaku.
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Menurut Peri (2006) kualitas makanan merupakan kondisi yang diperlukan

(pada makanan) untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. (Liu dan

Jang, 2009; Namkung dan Jang, 2007; Jeong dan Jang, 2009) kualitas makanan

rumah makan adalah makanan yang di presetasikan secara menarik, dengan rasa

yang lezat dan pada suhu yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan dan harapan

pelanggan. Pada saat makanan disuguhkan kepada pelanggan hal pertama yang di

perhatikan oleh pelanggan adalah bagaimana presentasi makanan tersebut dapat

mempengaruhi selera makan dari pelanggan, presentasi sajian makanan yang baik

tentu saja akan membangkitkan selera makan konsumen, begitu juga sebaliknya

jika presentasi makanan itu buruk akan mengurangi selera makan konsumen,

pengalaman merasakan rasa makanan yang di sajikan dirumah makan menjadi hal

yang sangat diperhatikan pelanggan dalam mendapatkan pengalaman dari satu

rumah makan, rasa yang lezat sesuai harapan akan menghasilkan pengalaman

yang memuaskan dan menyenangkan bagi pelanggan, selain presentasi dan rasa

dari makanan suhu makanan yang di sajikan juga mempengaruhi pengalaman

pelanggan, bayangkan saja jika kita memesan sup hangat tetapi di jadikan dengan

temperatur yang sudah dingin, tentu saja harapan kita sebagai pelanggan tidak

terpenuhi dan itu akan mempengaruhi pengalaman kita menyantap makanan

dirumah makan tersebut.

2.6.1 Presentasi Makanan.

Menurut Namkung dan Jang (2007) presentasi makanan adalah bagaimana

makanan disajikan dan dihias dengan menarik sehingga mencerminkan kualitas

makanan bagi pelanggan. Kivela et al. (1999) menunjukkan bahwa presentasi dari



20

makanan adalah makanan atribut kunci dalam menggambarkan kepuasan dalam

menyantap makanan.

2.6.2 Rasa makanan

Rasa makanan merupakan elemet sensorik dari kualitas makanan

(Delwiche, 2004). Rasa dianggap sebagai atribut kunci dalam makanan di

pengalaman bersantap (Kivela et al., 1999). Banyak pelanggan telah memiliki

wawasan mengenai makanan kuliner, sehingga rasa makanan di rumah makan

telah menjadi semakin penting.

Tidak mengherankan bahwa rumah makan dengan tampilan yang tidak

begitu bagus tetapi dengan rasa yang lezat ramai dengan konsumen, Dengan

demikian, rasa diyakini mempengaruhi kepuasan pelanggan dan niat prilaku masa

depan (Kivela et al., 1999).

2.6.3 Suhu Makanan

Suhu juga merupakan elemet sensorik dari kualitas makanan (Johns dan

Tyas, 1996; Kivela et al, 1999). Menurut Delwiche (2004) suhu mempengaruhi

bagaimana rasa dirasakan makanan dievaluasi, berinteraksi dengan sifat-sifat

sensorik lainnya seperti rasa, bau, dan penglihatan. Dengan demikian, menurut

Kähkönen, Tuorila, dan Hyvönen (1995) suhu bisa dianggap sebagai salah satu

penentu meningkatkan kesenangan dalam pengalaman makanan.

2.7 Service Quality (Kualiatas Layanan)

Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1988) defined service quality as an

attitude that the customer obtains after comparing the expectation and the

services received. Menurut Simamora (2003) kualitas pelayanan adalah upaya
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dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta penyampaiannya

untuk mengimbangi harapan dari pelanggan. Menurut Tjiptono (2007) Definisi

kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan

keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi

harapan konsumen.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas

pelayanan merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi

kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam pencapaian tingkat kepuasan

pelanggan.Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu

expected service dan perceived service, dimana kualitas pelayanan sebagai suatu

perbandingan antara pelayanan yang diharapkan pelanggan dengan layanan yang

diterima pelanggan.  Apabila jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service)

sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas jasa tersebut dipersepsikan baik dan

memuaskan. Jika jasa yang diterima oleh pelanggan melampaui harapan

pelanggan maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal.

Sebaliknya, jika jasa yang diterima oleh kosumen lebih rendah daripada yang

diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan buruk. Dengan demikian, baik

tidaknya kualitas jasa tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam

memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten.

Kualitas pelayanan adalah salah satu kontributor paling penting untuk

yang mempengaruhi niat prilaku pelanggan. Banyak penelitian telah menyelidiki

persepsi kualitas pelayanan yang dirasakan konsumen sebagai predikator terhadap

niat perilaku seperti komunikasi WOM. Penelitian oleh Boulding et al. (1993)

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan secara positif mempengaruhi hasil
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perilaku seperti kesetiaan dan positive WOM. Penelitian oleh Zeithaml et al.

(1996) menyarankan bahwa kualitas pelayanan yang dirasakan terkait dengan niat

perilaku positif termasuk WOM, niat pembelian, perilaku mengeluh, dan

sensitivitas harga. Penelitian oleh Harrison-Walker (2001) juga meneliti kualitas

pelayanan sebagai anteseden komunikasi WOM dan menemukan dukungan

parsial untuk tingkat kualitas pelayanan yang dirasakan secara positif

mempengaruhi favorableness komunikasi WOM individu.

Untuk mengukur kualitas pelayanan yang dirasakan dalam pemasaran,

Parasuraman et al. (1988) mengembangkan model SERVQUAL. Model

SERVQUAL didefinisikan kualitas pelayanan sebagai suatu sikap bahwa

pelanggan memperoleh setelah membandingkan harapan dan layanan yang

diterima. Parasuraman et al. (1988) mendefinisikan lima dimensi kualitas

pelayanan, yaitu:

1. Reliability  : Ability to perform the promised service dependably and

accurately.

2. Assurance :  Knowledge and courtesy of employees and their ability to

convey trust and confidence.

3. Responsiveness  : Willingness to help customers and provide prompt

Service

4. Tangibles : Physical facilities, equipment, and appearance of personnel

5. Empathy : Caring, individualized attention

Tentu saja mengevaluasi pelanggan rumah makan tidak hanya kualitas

makanan tetapi juga layanan selama makan. Pada saat pelanggan makan di sebuah

rumah makan dan mengalami layanan, mereka mampu menilai apakah restaurant
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experiences baik atau tidak. (Parasuraman et al., 1988; Zeithaml dan Bitner, 2000)

Ini secara konseptual sangat dekat dengan pengukuran berkualitas layanan yang

dirasakan pelanggan, yang merupakan penilaian global atau sikap yang terkait

dengan keunggulan kualitas layanan dari rumah makan. Pelayanan di sebuah

rumah makan terdiri dari restaurant experiences dan keseluruhan tingkat

pelayanan yang diberikan oleh karyawan rumah makan. Penelitian oleh Dube et

la. (1994) menemukan bahwa atribut makanan mempengaruhi 34% dalam

pembelian ulang dan mempengaruhi 39% kepuasan pelanggan dalam bisnis rumah

makan  penyedia makan siang, dalam penelitian yang sama atribut kualitas

layanan mempengaruhi 35.3%  dalam pembelian ulang dan mempengaruhi 31.8%

kepuasan pelanggan dalam bisnis rumah makan  penyedia makan malam. Dan

dampak kualitas pelayanan rumah makan kepuasan pelanggan danniat perilaku,

WOM tersebut, telah dibuktikan oleh banyak studi lainnya (Kim et al, 2009;

Ladhari et al, 2008; Liu dan Jang, 2009; Yuksel dan Yuksel, 2003).

Berdasarkan model SERVQUAL, (Stevens et al., 1995) mengembangkan

model DINESERV untuk mengukur kualitas pelayanan yang dirasakan di rumah

makan. DINESERV terdiri dari lima dimensi Reliability, Assurance,

Responsiveness, Tangibles, Empath. Ladhari et al., (2008) dalam penelitianya

Determinants of dining satisfaction and post-dining behavioral intentions

menggunakan model pengukuran DINSERV dan menemukan bahwa kualitas

pelayanan yang dirasakan mempengaruhi kepuasan pelanggan baik dari segi

emosi positif dan negatif dan dipengaruhi perilaku pasca-makan konsumen.

(Andaleeb dan Conway, 2006; Kivela et al., 1999) mengidentifikasi secara

mendalam mengenai atribut pengukuran DINSERV dan menemukan tujuh atribut



24

yang secara konsisten mempengaruhi kualitas servis; (1) employees are friendly

and helpful; (2) employees are attentive; (3) employees have knowledge of the

menu; (4) service is prompt; (5) service is dependable and consistent; (6)

employees serve food exactly as ordered; and (7) employees provide an accurate

guest check.

(Jeong dan Jang, 2011; Liu dan Jang, 2009) pada penelitanya menggunakan

tujuh atribut yang secara konsisten mempengaruhi kualitas servis dari model

DINSERV yang telah dikaji ulang oleh (Andaleeb dan Conway, 2006; Kivela et

al., 1999) untuk mengukur kualitas layanan terhadap niat prilaku konsumen pada

rumah makan dan menemukan bahwa kualitas layanan rumah makan adalah

pelayanan yang penuh perhatian, ramah dan membantu, dapat diandalkan serta

konsisten terhadap konsumen rumah makan.

2.7.1 Pelayanan yang Ramah dan Membantu

Menyambut setiap pelanggan dengan senyum, tampilan yang tertarik, dan

ramah dalam menyapa menunjukkan pelanggan bahwa pihak rumah makan benar-

benar senang akan kedatangan pelanggan. Memberikann salam ramah akan

membantu membentuk kesan pertama yang positif akan kedatangan pelanggan

kerumah makan dan mencermiankan kesediaan untuk membantu (Evenson, 2005).

Bersikap ramah kepada seluruh konsumen tidak peduli bagaimanapun jenis

konsumennya, karena seseorang  akan menghargai orang lain yang bersikap

ramah. Dengan tersenyum dan menyapa konsumen dengan ramah akan

menunjukkan bahwa karyawan rumah makan bersedia untuk membantu .Bersikap
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membantu adalah menunjukkan keperdulian kepada konsumen dan memberikann

pelayanan ekstra untuk mereka (Evenson, 2005).

Pelayanan rumah makan yang ramah dan membantu adalah sikap perlakuan

kepada orang lain seperti anda ingin diperlakukan dan melakukan sesuatu untuk

membuat konsumen merasa baik tentang diri mereka sendiri seperti; membantu

menyediakan tempat makan, merekomendasikan menu/ paket, kemudahan dalam

meminta bantuan, menu/ paket terpampang jelas, harga terpampang jelas,

menunjukkan rasa hormat, menyapa konsumen dengan ramah, selalu siap sedia

membantu, memperhatikan kebutuhan konsumen (Evenson , 2005).

2.7.2 Pelayanan yang Penuh Perhatian

Memberikann pelayanan yang penuh perhatian kepada konsumen adalah

memberikann rasa empati kepada konsumen dengan memperhatikan cara

berkomunikasi dengan konsumen baik verbal dan nonverbal (Evenson , 2005).

Memberikann pelayanan yang penuh perhatian secara verbal dapat

dilakukan dengan mengunakan kata kata yang sopan kepada konsumen,

menanyakan secara tepat apa yang dibutuhkan dan diharapkan konsumen dari

rumah makan, mendengarkan dengan baik apa yang dibutukan dan diharapkan

oleh konsumen pada rumah makan, dan menjawab pertanyaan konsumen dengan

tepat jika konsumen mengajukan pertanyaan dan memberikann pelayanan secara

maksimal untuk memenuhi kebutuhan harapan konsumen (Evenson, 2005).

Memberikann pelayanan yang penuh perhatian secara nonverbal  dapat

dilakukan bersikap positif kepada konsumen, memperhatikan emosional dan

tingkahlaku konsumen, dengan memperhatikan emosional dan tingkah laku
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konsumen pelayanan rumah makan bisa langsung merespon secara cepat dan

menanyakan apa yang dibutuhkan konsumen sebelum konsumen meminta dengan

pelayanan yang demikian konsumen akan merasa bahwa pihak rumah makan

memperhatikan kebutuhan dan harapan konsumen serta berusaha memenuhi

kebutuhan dan harapan konsumen tersebut (Evenson , 2005).

2.7.3 Pelayanan yang Konsisten Dapat Diandalkan

Bisnis rumah makan adalah bisnis yang mengurusi orang ”lapar” yang

sangat terkait dengan perasaannya, orang yang mudah emosi dan marah. Oleh

karenanya kesiapan karyawan rumah makan (bagian produksi dan pelayanan)

sangat menentukan kelangsungan usaha bidang rumah makan ini. Sedikit saja

sikap dan perilaku pelayan (server / waiter) yang kurang baik kepada tamu yang

datang, maka dampaknya sangat besar pada mutu produk yang dihasilkan atau

mutu pelayanan yang diberikan kepada tamu. Pelayanan (service) yang baik pada

sebuah rumah makan adalah apabila rumah makan tersebut menerapkan standar

pelayanan yang benar dan konsisten, mulai dari tamu datang memasuki rumah

makan, pelayanan memberikann sambutan dan layanan yang ramah ketika tamu

rumah makan datang, karena merekalah yang memberikann kesan pertama kepada

tamu yang datang, diantar ke meja makan, pengambilan pesanan, tata cara

penghidangan yang benar dan tepat, perhatian selama tamu sedang makan, hingga

tamu membayar dan meninggalkan rumah makan (Evenson, 2005).

Kekonsistenan menjaga mutu makanan / minuman serta kecepatan dalam

penghidangan, sementara dibagian pelayanan (service) harus tetap menjaga

standar pelayanan, mulai dari keramahan, tata cara melayani tamu (sequence of
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service) hingga kesiapan mental menghadapi ramainya pengunjung rumah makan

baik di pagi hari, siang hari, ataupun malam hari dari hari kehari. Layanan yang

baik secara konsisten akan membuat pelayanan rumah makan memadai dapat

diandalkan sehingga memicu positive WOM yang berkelanjutan, seorang

pelanggan yang puas akan pelayanan suatu restorakan akan bercerita dengan calon

konsumen lainya, dan calon konsumen itu akan tertarik untuk datang dan

merasakan sekaligus membuktikan rekomendasi positive WOM yang diberikan

kepadanya, disinilah kekonsistensian dan pelayanan dapat diandalkan sangat

penting (Evenson, 2005).

2.8 Atmospherics (Suasana)

Menurut Pizam (2010) istilah atmospherics mengacu pada lingkungan fisik

di mana beberapa aktivitas terjadi, lingkungan fisik didefinisikan sebagai benda

benda material yang berada disekitar lingkungan. Mehrabian dan Russell (seperti

yang dikutip dalam Jeong dan Jang, 2011) menunjukkan bahwa kombinasi faktor

lingkungan dan karakteristik kepribadian akan menghasilkan respon emosional

individu terhadap rangsangan fisik yang dihadapi dalam lingkungan. Respon

emosional ini akan mempengaruhi perilaku individu dalam lingkungan, yang

mendorong individu untuk melakukan pendekatan, untuk menghindari, untuk

mengeksplorasi, atau mengambil tindakan lain (Pizam, 2010).

Atribut lain dari restaurant experiences, suasana menjadi faktor kuat dalam

kepuasan pelanggan, Dalam literatur pemasaran (Kotler, 1973) atmospherics is

defined as the conscious designing of space to produce specific emotional effects

in buyers that enhance their purchase probability . Mehrabian dan Russell (seperti

yang dikutip dalam Jeong dan Jang, 2011) menekankan pentingnya komponen
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atmosfer sebagai dampak lingkungan pada perilaku manusia dan  pada keputusan

pembelian pelanggan. (Jang dan Namkung, 2009; Ryu dan Jang, 2007) Mereka

mengklaim bahwa lingkungan menciptakan emosional respon pada individu yang

menimbulkan baik pendekatan atau penghindaran perilaku.

Dalam pengaturan rumah makan, Ryu dan Jang (2008) mengusulkan skala

pengukuran untuk lingkungan internal makan dari rumah makan, bernama

diidentifikasi empat dimensi sebagai relevan dengan analisis ini: desain interior

dan dekorasi, suasana, tata ruang, dan elemen manusia. Efek atmosfer dalam

pengaturan konsumsi harus terbatas pada dampak lingkungan fisik, bukan dampak

dari lingkungan sosial. Perbedaan antara kedua jenis efek adalah bahwa efek

atmosfer terjadi tanpa pertemuan layanan, sedangkan efek dari kualitas layanan

sesuai dengan pertemuan layanan. Unsur dengan demikian, unsur manusia dalam

dimensi atmospherics hanya mencakup komponen yang ''statis'' baik karyawan

dan pelanggan, yaitu visibilitas atau penampilan mereka tetapi tidak termasuk

perilaku mereka (misalnya, ucapan tulus atau layanan yang ramah).

Hasil penelitian Ryu dan Jang (2008) menemukan bahwa suasana dan

penampilan karyawan memiliki dampak terbesar pada respon emosional

pelanggan dan perilaku pelanggan pasca makan. Hasil penelitian selanjutnya, Liu

dan Jang (2009) menemukan bahwa kebersihan lingkungan, desain interior dan

dekorasi, dan kerapihan karyawan berpakaian rapi secara signifikan terkait dengan

pengalaman  pelanggan terhadap sebuah rumah makan. Suasana menghasilkan

gambaran dari sekitar ruang dalam pikiran pelanggan, dan nilai ruang  yang

dirasakan akan mempengaruhi kondisi afektif pelanggan yang dapat mengubah

atau mempengaruhi perilaku pelanggan dalam WOM.
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2.8.1 Desain Ruang Makan

Mengacu pada penelitian Ryu dan Jang (2008) desain interior dan dekorasi

adalah lingkungan fisik dari ruang makan di dalam rumah makan berkontribusi

terhadap daya tarik dari rumah makan seperti  warna skema dari ruang makan,

furnitur, gambar/lukisan, tanaman/bunga, atau dekorasi dinding juga dapat

meningkatkan persepsi kualitas lingkungan jasa yang menciptakan restaurant

experiences dari konsumen.

2.8.2 Kerapihan Karyawan

Solomon (2004) menyatakan bahwa penampilan fisik dari karyawan sangat

penting karena dapat digunakan untuk mengkomunikasikan citra kepada

konsumen. Menurut Evenson (2005) kerapihan karyawan berpakaian adalah

kesesuaian, keteraturan dan kebersihan dari baju, celana/rok dan rambut

karyawan. Menurut The Safeway Companies (2008) kerapihan karyawan

berpakaian adalah kesesuaian, keteraturan dan kebersihan dari baju, celana/rok

dan rambut karyawan, kuku jari , asesoris, dan sepatu karyawan.

2.8.3. Kebersihan Lingkungan Makan Rumah Makan

Berdasarkan pengukuran untuk lingkungan rumah makan DINESCAPE

yang dilakukan Ryu dan Jang (2008) pengukuran untuk kebersihan lingkungan

makan rumah makan terbatas pada lingkungan ruang makan, seperti kebersihan

dari furnitur, meja kursi makan, peralatan makan, lantai ruang makan,

gambar/lukisan, tanaman/bunga, dinding ruang makan.
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2.9 Price Fairness (Kesesuaian Harga)

Selain makanan, layanan dan atmospherics, dirasakan keadilam harga bisa

menjadi faktor lain yang mempengaruhi niat perilaku konsumen (Andaleeb dan

Conway 2006; Bei dan Chiao, 2001; Xia et al, 2004). Kesesuaian harga

didefinisikan sebagai presepsi konsumen atas harga dari suatu produk adalah

wajar dapat diterima, dan sesuai (Bolton et al., 2003). Harga referensi internal

konsumen (Kimes dan Wirtz, 2002) menyatakan bahwa pelanggan mungkin

melihat harga seperti tidak adil jika tidak sesuai pada kondisi pasar yang berlaku.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesesuaian harga sebagai, nilai harga

yang paling sering dibayar oleh konsumen pada transaksi yang sejenis di suatu

pasar (Kahneman et al., 1986a, b).

Selain itu, keadilan harga juga dapat dijelaskan dengan prinsip dual

entitlements (Kahneman et al., 1986a, b). Menurut (Liu dan Jang, 2009) prinsip

ini berpendapat bahwa perusahaan berhak mendapatkan keuntungan yang wajar

dan pelanggan berhak untuk harga yang wajar. Peningkatan harga dianggap wajar

jika adanya kenaikan biaya produksi. Jika tidak, hal itu dirasakan tidak adil  jika

harga meningkat tanpa daya peningkatan biaya produksi. Namkung dan Jang

(2011) menyatakan keadilan harga sebagai kategori yang positif berhubungan

dengan positive WOM. Ketidakadilan harga yang dirasakan pelanggan sedangkan

dapat menyebabkan negatif respon perilaku, seperti ketidakpuasan, mengeluh, dan

negatif WOM.
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2.10 Pengaruh Restaurant experiences terhadap Positive WOM

Menurut sebuah studi yang dilakukan Westbrook (1987) tentang perilaku

konsumen, pengalaman konsumsi menghasilkan pengaruh yang bertindak kuat

sebagai sumber motivasi manusia. Menurut Sundaram et al. (1998)

mengemukakan bahwa pengalaman  konsumsi dan motivasi berkaitan erat dalam

proses penyampaian WOM. Motivasi konsumen mendasari untuk terlibat dalam

WOM berbeda tergantung pada pengalaman konsumsi dari masing masing

pelanggan, konsumen mendasari motivasi untuk terlibat dalam WOM berbeda

tergantung pada sifat dari pengalaman konsumsi. Studi motif komunikasi WOM

yang dilakukan oleh Dichter (1966) menyimpulkan ada empat kategori motivasi

utama pada komunikasi WOM yang positif : keterlibatan produk , keterlibatan diri

, keterlibatan dan  dan keterlibatan pesan .

Hal senanda dari paragraf paragraf sebelumnya juga ditemukan dalam

penelitian Jang dan Namkung dengan judul Perceived quality, emotions, and

behavioral intentions: application of an extended Mehrabian–Russell model to

restaurants pada tahun 2009, penelitian Ha dan Jang dengan judul Effects of

service quality and food quality: the moderating role of atmospherics in an ethnic

restaurant segment. International Journal of Hospitality Management pada tahun

2010, dan penelitian Jeong dan Jang dengan judul Restaurant experiences

triggering positive electronic word of mouth (eWOM) motivations pada tahun

2011, dimana dalam penelitian tersebut telah mengungkapkan empat kategori

umum untuk mengukur restaurant experiences yaitu kualitas makanan, kualitas

layanan, atmosfer, dan harga. Menerapkan ini sebagai  pandang teoritis dalam

industri rumah makan maka untuk menunjukkan motivasi pelanggan untuk WOM
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dapat dipicu oleh restaurant experiences yang diukur dengan atribut kualitas

makanan, kualitas layanan, atmosfer, keadilan harga untuk mengukur restaurant

experiences.

2.11 Positive Word-of-Mouth (Positive WOM)

Diparagraf sebelumnya telah di bahas bahwa pengalaman dalam

mengkonsumsi satu produk akan mempengaruhi respons positive WOM pada

pelanggan. Dalam penelitian Sundaram, D.S., Mitra, K., dan Webster, C. (1998)

yang berjudul Word-of-Mouth Communications: A Motivational Analysis.

Advances in Consumer Research disimpulkan ada empat jenis komunikasi pada

positive WOM yaitu; altruisme ( kepedulian dengan konsumen lain) , keterlibatan

produk, expressing positive feeling/positive self-enhancement , dan keinginan

untuk membantu perusahaan.

Berdasarkan penelitian Hennig-Thurau et al. (2004) positive WOM di

identifikasi empat motif yang berhubungan yaitu ; kepedulian dengan konsumen

lain, keinginan membantu perusahaan, manfaat sosial, dan Kekuatan

mengerahkan, membantu merek platfom, expressing positive feeling/positive self-

enhancement , economic incentives, advice seeking.

Dalam sebuah studi industri pariwisata, Yoo dan Gretzel (2009)

mengeksplorasi motivasi konsumen untuk memberikann positive WOM :

enjoyment or hedonic motivation, exertion of collective power over the company,

concern for others, helping the company, expressing positive feelings and self-

enhancement.

Dari tiga sumber penelitian diatas terdapat kesamaan perlakuan respons

konsumen pada pada positive WOM yaitu kepedulian dengan orang lain,
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keinginan untuk membantu perusahaan dan keinginan konsumen dalam

mengekspresikan perasaan positif / perasaan puas dan bangga setelah

mengkonsumsi satu produk.

Menurut Hennig-Thurau et al. (2004) kepedulian dengan orang lain adalah

keinginan untuk membantu konsumen lainnya dengan keputusan pembelian

mereka, menyelamatkan orang lain dari pengalaman-pengalaman negatif ataupun

keduanya. Dengan demikian, komunikasi tersebut dapat menyertakan baik positif

dan negatif pengalaman konsumen dengan produk atau perusahaan. Dugaan lain

motif konsumen adalah erat berkaitan dengan konsep altruisme (atau perilaku

prososial) yang secara intensif dibahas dalam filosofis sastra (misalnya, Nagel,

1970; Miller dan Paul, 1993) dan disebut juga dalam beberapa literatur pemasaran

(misalnya, Carman, 1992; Pice, Feick, dan Guskey, 1995).

2.12 Expressing Positive Feelings ( Mengungkapkan Perasaan Positif )

Mengungkapkan perasaan positif dipicu oleh pengalaman konsumsi yang

positif (Sundaram et al.,1998).  Pengalaman positif pelanggan rumah makan

memberikann kontribusi yang kuat dalam psikologis pelanggan karena mereka

memiliki keinginan yang kuat untuk berbagi kegembiraan pengalaman dengan

orang lain (Dichter, 1966; Hennig-Thurau et al., 2004). Pemenuhan harapan

pelanggan melalui pengalaman yang dirasakanya selama makan dirumah makan

akan menyebabkan perasaan senang dan positif akan rumah makan tersebut, dan

pelanggan dengan perasaan yang positif ini memicu perasaan ingin

mengekspresikan dengan menceritakan pengalamannya tersebut dengan orang

lain,  serta merasakan kesenangan saat dia menceritakan restaurant experiencesya

dengan orang lain. Hal ini senada dengan (Hennig-Thurau et al., 2004) dalam
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penelitinya yang telah menguji validitas komponen ; “This way I can express my

joy about a good restaurant experience”, dan “I felt good when I can tell others

about my great restaurant experience” sebagai respon positive WOM dalam

Expressing positive feelings.

2.13 Concern For Others ( Kepedulian terhadap Orang Lain )

Kepedulian dengan orang lain berkaitan dengan keinginan untuk membantu

konsumen lainnya dengan keputusan pembelian mereka, menyelamatkan orang

lain dari pengalaman-pengalaman negatif dengan merekomendasikan produk yang

tepat. Kepedulian yang diberikan oleh konsumen kepada konsumen lain

berdasarkan pada pengalaman konsumen dengan produk atau perusahaan. Dalam

kaitanya positive WOM dengan bidang rumah makan, pelanggan yang harapanya

terpenuhi dari restaurant experiences yang dirasakanya akan memberikan

komentar yang baik dan positif, dan merekomendasikanya rumah makan tersebut

kepada orang lain agar mereka juga dapat merasakan hal yang sama. Pendapat ini

di perkuat dengan Hennig-Thurau et al. (2004) dalam penelitinya yang telah

menguji validitas komponen ; “I want to save others from having the same

negative experiences as me “ dan “ I want to give others the opportunity to buy

the right product”, sebagai respon positive WOM dalam kepedulian dengan orang

lain.

2.14 Helping The Company ( Membantu Rumah Makan )

Motivasi membantu perusahaan adalah hasil kepuasan konsumen dengan

produk, yang mengakibatkan keinginan untuk membantu Perusahaan (Sundaram

et al. 1998).  Motivasi  konsumen dalam memberikann positive WOM merupakan
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timbal balik dari pengalaman konsumen mengenai pemenuhan kesesuaian harapan

konsumen dengan produk yang dikonsumsinya, Konsumen yang memberikann

positive WOM kepada konsumen lain akan suatu perlahan akan membuat

perusahaan tersebut berhasil. Selain itu, motif ini juga dapat didukung oleh teori

ekuitas, dimana menurut Oliver dan Swan, (1989) ekuitas teori menunjukkan

setiap individu menginginkan pertukaran setara dan adil. Kaitanya dengan bidang

rumah makan bahwa konsumen yang terpenuhi harapanya memalui restaurant

experiences yang dirasakanya akan memberikann dukungan terhadap rumah

makan dan membantu rumah makan itu agar tetap sukses. Pernyatan ini di perkuat

dengan Hennig-Thurau et al. (2004) dalam penelitiannya yang telah menguji

validitas komponen ; “I am so satisfied with the restaurant experience that I want

to help the restaurant to be successful”, dan “In my opinion, good restaurant

companies should be supported”, sebagai respon positive WOM dalam keinginan

konsumen membantu rumah makan.

2.15 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan karya ilmiah ini mengunaan tinjauan pustaka dari beberapa

penelitian jurnal internasional yang akan dijadikan dasar pemikiran untuk

membahas faktor faktor yang mempengaruhi motivasi pemberian positive word

of mouth pada pemilihan speciality indonesian restaurant di Bandar Lampung:
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Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO Peneliti Judul dan
Tahun

Pembahasan Hasil Keterbatasan

1. EunHa
Jeong,
SooCheo
ng
(Shawn)
Jang

Restaurant
experiences
triggering
positive
electronic
word-of-
mouth
(eWOM)
motivations
(2011)
International
Journal of
Hospitality
Management
30 (2011)
356–366

Studi ini
meneliti secara
empiris
pengalaman
pelanggan
restoran yang
memicu untuk
terlibat dalam
positive
electronic word-
of-mouth
(eWOM),
dimana kualitas
Restoran
(kualitas
makanan,
kualitas layanan,
atmosfe dan
keadilan harga)
berhubungan
dengan
komunikasi
eWOM, dengan
analisis SEM.

1. Kualitas
makanan
restoran
positif
mempengaruh
i pelanggan
untuk
menyebarkan
eWOM
positif,
termotivasi
oleh
keinginan
mereka untuk
membantu
restoran;

2. Memuaskan
pengalaman
restoran
dengan
layanan
karyawan
dipicu eWOM
positif,
termotivasi
oleh
kebutuhan
untuk
membantu
restoran atau
untuk
mengekspresi
kan positif
perasaan;

3. Atmosfer
yang superior
dalam
restoran
menimbulkan
eWOM
positif
dimotivasi
oleh
kepedulian
terhadap
orang lain;

1. Penelitian
tidak
menyelidiki
tentang
eWOM
negatif

2. Penelitian
tidak
mengungka
pkan
perbedaan
antara
WOM dan
eWOM
motivasi.
Sebuah
studi juga
tidak
meneliti
dampak
negatif dari
eWOM

3. Keterkaitan
media
dengan
motivasi
eWOM
tidak dapat
diterangkan
, karena
hanya
menggunak
an satu
media saja.

4. Sampel
yang di
gunakan
hanya
mahasiswa
sehingga
tidak dapat
mewakili
keseluruhan
generasi
dari
populasi.
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NO Peneliti Judul dan
Tahun

Pembahasan Hasil Keterbatasan

4. Keadilan
harga di
restoran tidak
mendorong
pelanggan
restoran
menuju
eWOM.

2. Yinghua
Liu,
SooCheo
ng
(Shawn)
Jang

Perceptions
of Chinese
restaurants
in the U.S.:
What affects
customer
satisfaction
and
behavioral
intentions
(2009)
International
Journal of
Hospitality
Management
28 (2009)
338–348

Studi ini
mempelajari
resepsi
konsumen
Amerika
terhadap
restoran Cina di
U.S,
menggunakan
pendekatan
Analisis
Importance–
Performance
Analysis (IPA),
studi ini juga
mempelajari
atribut restoran
Cina yang
mempengaruhi
kepuasan
konsumen
Amerika dan
Prilaku
konsumen
Amerika,
dengan analisi
regresi multi
variabel.

1. Kebersihan
lingkungan
dan pelayanan
yang penuh
perhatian
adalah dua hal
yang penting
dalam
peningkatan
restoran Cina.

2. Rasa makanan,
pelayanan
yang dapat
diandalkan
adalah kunci
dari
kesuksesan
restoran Cina.

3. Penelitian
mengindikasi
kualitas
makanan,
pelayanan
yang dapat
diandalkan dan
kebersihan
lingkungan
adalah tiga
atribut yang
sangat penting
dalam
membentuk
kepuasan
konsumen dan
prilaku
konsumen
yang positif.

4. Menejer
restoran Cina
sebaiknya
mengalokasika
n  atribut

1. Pengambilan
data
responden
hanya
terbatas di
salah satu
kota/daerah
saja,
sehingga
kesimpulan
secara umum
untuk
mewakili
populasi
daerah
keseluruhan
tidak dapat
di jamin

2. Untuk
mengukur
External
validitas,
dibutuhkan
sampel dari
berbagai
geografi,
untuk
mengukur
kesetiaan
pelanggan
dan
mengukur
kecenderung
an
pemberian
positive
WOM.

3. Ketiga
variabel
yang di
gunakan
untuk
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NO Peneliti Judul dan
Tahun

Pembahasan Hasil Keterbatasan

sumber daya
restoran yang
terbatas
berdasarkan
kepada
kepuasan
konsumen dan
prilaku
konsumen
yang positif.

mengukur
prilaku
konsumen di
rasa belum
cukup
menggambar
kan prilaku
konsumen.

4. Analisis
Importance–
Performance
Analysis
(IPA) pada
penelitian ini
tidak
menerangka
n asumsi
implementas
i tentang
atribut yang
digunakan
dalam
pengukuran
sebagai
fungsi
kinerja.

3. SooCheo
ng
(Shawn)
Jang ,
Young
Namkun
g

Perceived
quality,
emotions,
and
behavioral
intentions:
application
of an
extended
Mehrabian–
Russell
model to
restaurants
(2009)
Journal of
Business
Research 62
(2009) 451–
460

Studi ini
meneliti tentang
kekurangan
variabel respons
dalam mengukur
kualitas
restoran, dan
memperluas
pengukuran
stimulasi yang
spesifik
mengenai
restoran
(produk,
atmospherics,
dan layanan),
dan pengukuran
stimulasi yang
spesifik
mengenai emosi
(positif /
negatif), dan
niat perilaku
dalam restoran

1. Penelitian ini
menunjukkan
bahwa
atmospherics
dan fungsi
pelayanan
sebagai
stimulus yang
meningkatkan
emosi positif,
sedangkan
atribut produk
seperti
kualitas
makanan,
bertindak
untuk
mengurangi
respon
emosional
negatif.

2. Emosi positif
memediasi
hubungan

1. Objek
penelitian
hanya
menggunak
an semen
restoran
dengan
tingkatan
menengah
ke atas.

2. Peneliti
tidak dapat
mengetahui
kenapa
variabel
kualitas
produk
tidak secara
signifikan
mempengar
uhi emosi
pelanggam.

3. Penelitian
tidak
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NO Peneliti Judul dan
Tahun

Pembahasan Hasil Keterbatasan

pengalaman
konsumsi ),
dengan analisi
average
variance
extracted.

antara
atmospherics
/ layanan dan
hasil perilaku
masa depan.

membahas
respons
emosi
negatif
pada
prilaku
konsumen.

4. Young
Namkun
g ,
SooCheo
ng
(Shawn)
Jang

Does Food
Quality
Really
Matter In
Restaurants?
Its Impact
On
Customer
Satisfaction
And
Behavioral
Intentions
(2007)
Journal of
Hospitality
& Tourism
Research,
Vol. 31, No.
3, August
2007, 387-
410

Tujuan utama
dari penelitian
ini adalah untuk
menyelidiki
hubngan
kualitas
makanan dengan
kepuasan dan
niat perilaku
pada ke restoran
kelas
pertengahan dan
kelas atas.
Penelitian ini
juga berusaha
untuk
mengidentifikasi
atribut antara
kualitas
makanan terkait
sangat penting
dalam
meningkatkan
kepuasan dan
mempertinggi
niat
pembeliankemb
ali, dengan
teknik
pemodelan
persamaan
struktural
(SEM)

1. Penelitian ini
menunjukkan
bahwa
kualitas
makanan
secara
keseluruhan
secara
signifikan
mempengaruh
i kepuasan
pelanggan dan
niat perilaku
dan juga
mengungkapk
an bahwa
hubungan
antara niat
perilaku
kualitas
makanan dan
pelanggan
dimediasi oleh
kepuasan.

2. Pihak manajer
harus
memperhatika
n atribut
kualitas
makanan
kunci yang
menimbulkan
kepuasan
pelanggan dan
meningkatkan
kunjungan
kembali
dalam bisnis
restoran.

1. Temuan
studi tidak
mungkin
digeneralis
asi , karena
data dari
penelitian
ini
dikumpulk
an dari
pelanggan
di restoran
tingkat
pertengaha
n sampai
restoran
kelas tiggi
dari dua
negara.
Jika survei
diperluas
untuk
memasukk
an lebih
banyak
negara dan
negara
besar,
maka
kemungkin
an arah dari
hubungan
antara
konstruk
mungkin
berbeda.

2. Penelitian
ini hanya
difokuskan
pada
kualitas
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NO Peneliti Judul dan
Tahun

Pembahasan Hasil Keterbatasan

makanan
sebagai
variabel
eksogen.
Namun,
banyak
faktor lain
dapat
mempengar
uhi
pengalama
n restoran
pelanggan
yang tidak
teliti dalam
jurnal ini,
peneliti
menyarank
an untuk
menggunak
an variabel
kualitas
makanan,
kualitas
layanan,
atmosfer,
harga
dalam
megukur
pengalama
n restoran
pelanggan.

3. Untuk
pengemban
gan ilmu
peneliti
menyarank
an
penelitain
ini
direplikasi
misalnya
diterapkan
untuk
restoran
cepat saji,
diterapkan
penelitain
pada lokasi
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NO Peneliti Judul dan
Tahun

Pembahasan Hasil Keterbatasan

yang
berbeda,
menambah
kan
variabel
aksesibilita
s ke
restoran,
dan
kenyamana
n untuk
mengukur
pengalama
npelanggan

5. Kisang
Ryu ,
SooCheo
ng
(Shawn)
Jang

The Effect
Of
Environment
al
Perceptions
On
Behavioral
Intentions
Through
Emotions:
The Case Of
Upscale
Restaurants
(2007)
Journal of
Hospitality
& Tourism
Research,
Vol. 31, No.
1, February
2007, 56-72

Penelitian ini
membangun
sebuah model
konseptual
untuk
menunjukkan
bagaimana
persepsi
pelanggan
tempat makan
lingkungan
mempengaruhi
niat perilaku
melalui emosi di
restoran kelas
atas. Model
psikologi
lingkungan
diperuntukan
untuk
mengeksplorasi
hubungan antara
persepsi dan
emosi
(kesenangan dan
gairah) dengan
keadaan
emosional
pelanggan dan
niat perilaku,
mengunakan
analisis model
persamaan
struktural
(SEM)

1. Dari hal
analisi model
persamaan
struktural
(SEM)
mengungkapk
an bahwa
estetika
fasilitas,
suasana, dan
karyawan
memiliki
pengaruh yang
signifikan
pada tingkat
kesenangan
pelanggan.

2. Sementara
suasana dan
karyawan
secara
signifikan
dipengaruhi
tingkat gairah
pelanggan.

3. Selain itu,
kesenangan
dan gairah
memiliki
dampak yang
signifikan
terhadap
perilaku

1. Temuan
studi tidak
mungkin
digeneralisas
i , karena
data dari
penelitian ini
dikumpulkan
dari
pelanggan di
restoran
restoran
kelas tiggi
dari tiga
restoran
kelas atas
yang terletak
di Midwest
dan negara-
negara barat
laut di
Amerika
Serikat. Jika
survei
diperluas
untuk
memasukkan
lebih banyak
negara dan
negara besar,
maka
kemungkina
n arah dari
hubungan
antara
konstruk
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NO Peneliti Judul dan
Tahun

Pembahasan Hasil Keterbatasan

mungkin
berbeda.

2. Penelitian
dapat di
kembangkan
lebih lanjut
untukmenelit
i efek dari
lingkungan
fisik di
berbagai
industri jasa.

3. Perbedaan
demografis
(misalnya,
usia, jenis
kelamin, dan
pendapatan)

penelitian masa
depan
berkemungki
nan
menghasilka
n kesimpulan
penelitian
yang berbeda
karena reaksi
pelanggan
untuk
lingkungan
fisik
mungkin
berbeda
tergantung
pada
karakteristik
demografi.

6. Kisang
Ryu ,
SooCheo
ng
(Shawn)
Jang

DINESCAP
E: A Scale
for
Customers'
Perception
of Dining
Environment
s (2008)
Journal of
Foodservice
Business
Research,
Vol. 11(1)
2008

Makalah ini
menjelaskan
pengembangan
skala beberapa
item untuk
mengukur
lingkungan fisik
dan manusia di
area makan dari
restoran kelas
atas, bernama
DINESCAPE.
Hasil penelitian

1. Berdasarkan
analisis
kuantitatif,
skala enam
faktor
DINESCAPE
yang terdiri
dari estetika
fasilitas,
suasana,
pencahayaan,
produk
layanan, tata

1. Selain itu,
karena
skala ini
dikembang
kan hanya
untuk
mengatasi
internal
lingkungan
makan,
bukan
lingkungan
restoran
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NO Peneliti Judul dan
Tahun

Pembahasan Hasil Keterbatasan

menunjukkan
bahwa
DINESCAPE
adalah skala
yang handal dan
berlaku untuk
lingkungan fisik
dan manusia
dalam konteks
restoran kelas
atas dari sudut
pandang
pelanggan.
Penelitian ini
mengeksplorasi
dimensi
lingkungan fisik
restoran kelas
atas untuk
mengembangka
n skala
DINESCAPE.
Sebagai bagian
dari
pengembangan
skala, penulis
pertama
mengusulkan
istilah
"DINESCAPE."
DINESCAPE
mirip dengan
populer
"servicescape"
dalam
menggambarkan
karakteristik
lingkungan
fisik. Namun,
DINESCAPE
berbeda dari
servicescape
dalam hal itu
berfokus pada
lingkungan
restoran dan itu
dibatasi hanya
di dalam area
makan. Secara
konseptual,

letak, dan
faktor sosial
yang
diidentifikasi
mempengaruh
i resepsi dan
niat prilaku
pelanggan.

2. Skala
DINESCAPE
dapat
diterapkan
untuk
memeriksa
keterkaitan
antara
DINESCAPE,
respon
emosional,
dan perilaku
positif dan
negatif
konsumen
tidak hanya di
restoran kelas
atas, tetapi
juga di
segmen
restoran
lainnya.

eksternal,
potensi
pengguna
perlu
menerapka
nnya secara
eksklusif
dengan
lingkungan
makan dari
restoran.

2. Seperti
halnya
pengemban
gan skala
penelitian,
peneliti dan
praktisi
harus
menggunak
an
DINESCA
PE dengan
hati-hati
ketika
menerapka
n skala
restoran
lain
segmen.
Meskipun
studi ini
dimaksudk
an untuk
memasukk
an berbagai
dari unsur-
unsur
lingkungan
makan di
industri
restoran,
skala
terutama
ditargetkan
restoran
kelas atas.
Instrumen
DINESCA
PE
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NO Peneliti Judul dan
Tahun

Pembahasan Hasil Keterbatasan

DINESCAPE
didefinisikan
sebagai
lingkungan fisik
buatan manusia
dan faktor
manusia di
daerah makan
dari restoran.
DINESCAPE
tidak berurusan
dengan
lingkungan
eksternal
(misalnya,
parkir dan
desain bangunan
eksternal) dan
non-makan
internal
(misalnya, toilet
dan menunggu
daerah) dalam
upaya untuk
memberikann
informasi yang
lebih berguna
khusus untuk
ruang makan.
Dengan
demikian, tujuan
dari penelitian
ini adalah untuk
mengembangka
n skala multi-
item, bernama
DINESCAPE,
untuk mengukur
persepsi
pelanggan
lingkungan
makan dari
restoran, dengan
analisi
exploratory
factor analyse.

mungkin
dimodifika
si untuk
lebih
menilai
lingkungan
fisik untuk
segmen
restoran
yang
berbeda.
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NO Peneliti Judul dan
Tahun

Pembahasan Hasil Keterbatasan

7. Hennig-
Thurau,
T.,
Gwinner
, K.P.,
Walsh,
G.,
Gremler,
D.D.

Electronic
wordof-
mouth via
consumer-
opinion
platforms:
What
motivates
consumers
to articulate
themselves
on the
internet?
(2004)
Journal of
interactive
marketing
Volume 18 /
number 1 /
winter 2004

Makalah ini
membahas
tentang prilaku
konsumen
dalam
memberikann
eWOM baik
dari sisi positif
dan negatif pada
merek / platform
pada media
internet,
Terdapat 8

(delapan)
prilaku
konsumen
yang di teliti ;

1. Keinginan
kutuk
membantu
merek ;

2.Mengungkapk
an
kekecewaan;

3. Kepedulian
terhadap
konsumen
lain;

4. Dampak
Sosial yang
positif;

5. Keinginan
untuk
mendapat
rewad secara
ekonomi;

6. Keinginan
untuk
membantu
perusahaan;

7. Keinginan
untuk
mendapat
feedback /
saran
tanggapan;

8. Rasa bangga,
dengan principal
components

analysis

Dalam penelitian
di temukan
bahwa;  1.
Kepedulian
terhadap
konsumen lain;
2. Dampak
Sosial yang
positif;
3. Keinginan
untuk mendapat
rewad secara
ekonomi;
4. Keinginan
untuk mendapat
feedback / saran
tanggapan;
5. Rasa bangga,
merupakan
prilaku
konsumen yang
signifikan
dilakukan
konsumen dalam
memberikann
eWOM dimedia
internet,
Sedangkan ;
1. Keinginan
kutuk membantu
merek ;
2.
Mengungkapkan
kekecewaan;
3. Membantu
perusahaan ,
merupakan
prilaku
konsumen yang
tidak signifikan
dilakukan
konsumen dalam
memberikann
eWOM dimedia
internet.

Kekurangan
dalam
penelitian ini
adalah ;
1. Data tidak

bersifat
homogen
yang di
karenakan
tidak adanya
pengelompo
kan merek /
platfoam;

2.Karena data
tidak
bersifat
homogen
sigingga
sulit untuk
menyimpulk
an merek
atau
platfoam
mana (
dalam
memberikan
n Service
dan barang )
yang
memicu
eWOM
konsumen;

3. Hasil dari
penelitian
tidak dapat
di
generalisir
karena
perbedaan
kultur /
kebudayaan
dapat saja
mempengar
uhi hasil
penelitian.
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2.16 Model Penelitian

Sikap positive WOM berupa mengungkapkan perasaan positif dipicu oleh

pengalaman konsumsi yang positif  dengan memiliki keinginan untuk berbagi

kegembiraan pengalaman dengan orang lain (Dichter, 1966; Hennig-Thurau et al.,

2004; Sundaram et al., 1998). Sikap positive WOM berupa keperdulian dengan

orang lain berkaitan dengan keinginan untuk membantu konsumen lainnya dengan

keputusan pembelian mereka dengan maksut menyelamatkan orang lain dari

pengalaman-pengalaman negatif dengan merekomendasikan produk yang tepat

(Hennig-Thurau et al., 2004). Sikap positive WOM berupa keinginan membantu

rumah makan memberikann dukungan terhadap rumah makan dan membantu

rumah makan itu agar tetap sukses (Hennig-Thurau et al., 2004; Sundaram et al.,

1998).

Customers’ restaurant experiences merupakan pengetahuan yang diperoleh

melalui pengalaman bersantap (Jeong, dan Jang, 2011). Pengalaman positif

konsumen selama bersantap dipengaruhi oleh kualitas makanan yang disantap

konsumen, pelayanan kualitas layanan sesuai degan harapan konsumen, suasana /

Atmospherics selama bersantap dan harga yang sesuai (Jang dan Nankung, 2009;

Jeong dan Jang, 2011; Liu dan Jang, 2009).

Peneliti meneliti motivasi positive WOM pada rumah makan yang

dipengaruhi oleh restaurant experiences, dengan sampel konsumen rumah makan

spesialis Indonesia dikota  Bandar Lampung (rumah makan Rumah Kayu, rumah

makan Kampung Bambu, dan rumah makan Saung Desa). Peneliti berpendapat

bahwa strategi pemasaran yang memicu positive WOM  yang dilakukan oleh

rumah makan Rumah Kayu, rumah makan Kampung Bambu, dan rumah makan
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Saung Desa akan sangat mempengaruhi pembelian dan minat masyarakat untuk

datang ke rumah makan tersebut. Berkaitan dengan komunikasi pemasaran yang

dilakukan rumah makan Rumah Kayu, rumah makan Kampung Bambu, dan

rumah makan Saung Desa dalam menarik pelanggan adalah dengan

memperkenalkan kepada masyarakat dari segi rasa makanan yang disediakan,

suasana, pelayanan, maupun dari segi kesesuaian harga  dengan tujuannya untuk

dapat memicu positive WOM konsumen. Berdasarkan uraian tersebut maka

kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai

berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian

Sumber : Jeong dan Jang (2011)
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2.17  Hipotesis

Berdasarkan teori dan gambar 2.1 diatas maka dugaan sementara dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1: Positive WOM berupa kepedulian terhadap orang lain dipengaruhi oleh

restaurant experiences berupa kualitas makanan, kualitas pelayanan,

atmosfer, kesesuaian harga.

H2: Positive WOM berupa mengungkapkan perasaan positif dipengaruhi oleh

restaurant experiences berupa kualitas makanan, kualitas pelayanan,

atmosfer, kesesuaian harga.

H3: Positive WOM berupa membantu rumah makan dipengaruhi oleh

restaurant experiences berupa kualitas makanan, kualitas pelayanan,

atmosfer, kesesuaian harga.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan cara berpikir dan berbuat dalam rangka

untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu menemukan, mengembangkan atau

mengkaji kebenaran suatu pengetahuan secara ilmiah atau pengujian hipotesis

suatu penelitian. Metode penelitian dengan teknik pengumpulan data yang tepat

perlu dirumuskan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang objektif

tentang suatu permasalahan, sehingga dapat menjelaskan dan menjawab

permasalahan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kuantitatif yang lebih mementingkan metode pengukuran dan

sampling karena menggunakan pendekatan deduktif yang menekankan prioritas

yang mendetail pada koleksi data dan analisis (Hair et al, 2009). Pola pemikiran

yang melandaskan pemikiran ini bersifat deduktif berarti mengangkat

permasalahan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

Penelitian dimulai dengan pengujian hipotesis; konsep dijabarkan dalam

bentuk variabel yang jelas; pengukuran telah dibuat secara sistematis sebelum

data dikumpulkan dan ada standarisasinya; data berbentuk angka yang berasal dari

pengukuran; teori yang digunakan umumnya berupa sebab akibat dan deduktif,
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analisa dilakukan dengan statistik, tabel, diagram, dan didiskusikan bagaimana

hubungannya dengan hipotesis. Melalui pendekatan ini, Peneliti berharap dapat

mengukur dan mengetahui pengaruh variabel restaurant experiences terhadap

variabel WOM jika diterapkan di kota Bandar Lampung yang telah dijabarkan

pada Bab2.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data,

yaitu:

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian

eksplanatori. Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan

untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan

menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya

yaitu penelitian yang di lakukan EunHa Jeong dan SooCheong (Shawn)

Jang, 2011. Dimana peneliti ingin melihat adanya pengaruh restaurants

experience terhadap WOM pada konsumen restoran khas indonesia di

bandar lampung.

Berdasarkan manfaat penelitian, maka penelitian ini tergolong sebagai

penelitian murni, yang dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan

ilmu pengetahuan. Tujuan utama melakukan penelitian dasar adalah untuk

menghasilkan lebih banyak pengetahuan dan pemahaman tentang

fenomena yang terjadi dan untuk membangun teori berdasarkan hasil

penelitian.
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Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian

Cross Sectional, yaitu penelitian yang mengambil satu bagian dari gejala

(populasi) dalam satu waktu tertentu. Penelitian ini masuk ke dalam Single

Cross Sectional dimana pengambilan data dilakukan pada satu sampel

dalam kurun waktu satu kali pengambilan

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang dilakukan, maka penelitian ini

merupakan penelitian survei. Penelitian survei merupakan penelitian yang

mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner

sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data sebagai kelengkapan dari penelitian, Peneliti

memperoleh informasi, data, petunjuk, serta bahan-bahan pendukung lainnya

dengan menggunakan beberapa sumber data, yaitu:

a. Kuesioner data primer dalam penelitian ini yaitu kuesioner

menggunakan skala Likert. Pengumpulan data ini dilakukan dengan

teknik survei langsung terstruktur melalui kuesioner yang meliputi

beberapa pertanyaan terstruktur sesuai dengan objek penelitian.

Teknik ini dilaksanakan dengan memberikann pertanyaan terstruktur

kepada responden guna mendapatkan informasi yang spesifik dan

melibatkan pengolahan data.

b. Studi kepustakaan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui

pencarian literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti
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buku, jurnal, penelitian terdahulu, karya akademis, artikel, hasil survei

yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei, dan juga berbagai

dokumen yang berkaitan dengan teori-teori dan data mengenai teori

pengalaman konsumsi  dan WOM.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Hair et al, 2009). Dalam

penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah konsumen kota Bandar

Lampung yang telah melakukan kegiatan konsumsi di Speciality Indonesian

Restaurant. Beasar poulasi dalam penelitian ini tidak diketahi karena peneliti tidak

mengetahui jumlah keseluruhan konsumen kota Bandar Lampung yang telah

melakukan kegiatan konsumsi di Speciality Indonesian Restaurant

3.4.2 Sampel Penelitian

Menurut (Hair et al, 2009) sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang

dipilih oleh peneliti terkait dengan permasalahan penelitian dan bertujuan untuk

generalisasi terhadap populasi, oleh karena peneliti tidak mengetahui jumlah

keseluruhan konsumen kota Bandar Lampung yang telah melakukan kegiatan

konsumsi di Speciality Indonesian Restaurant oleh karena itu peneliti

menggunakan metode purposive sampling. purposive sampling yang merupakan

teknik sampling yang memilih orang-orang yang terseleksi oleh peneliti

berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sample tersebut yang dipandang

memiliki sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah

diketahui sebelumnya. Peneliti berusaha agar dalam sampel tersebut terdapat
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wakil-wakil segala lapisan populasi. Dengan demikian perlu diusahakan agar

sampel memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi sehingga dapat dianggap

cukup representatif. Penentuan ciri-ciri khusus apa yang dipandang esensial

sangat tergantung pada pertimbangan/pengamatan subjektif dari peneliti dengan

kerteria : konsumen yang telah melakukan kegiatan konsumsi di Speciality

Indonesian Restaurant lebih dari satu kali, merasakan menu khas makanan

Indonesia pada rumah makan, meraskan  suasana khas Indonesia pada rumah

makan, merasakan bersantap pada pondok atau saung sebagai area bersantap pada

rumah makan, merasakan bersantap menggunakan peralatan makan khas

Indonesia pada rumah makan, merasakan desain interior ruang bersantap khas

Indonesia pada rumah makan.

Dari kriteria diatas peneliti menentukan bahwa konsumen yang telah

melakukan kegiatan bersantap di Rumah Makan Kayu, Rumah Makan Pondok

Bambu, dan Rumah Makan Saung Desa sebagai sampel dalam penelitian, karena

dari segi menu makanan yang di tawarkan, kualitas makanan, dan harga dari menu

makanan yang ditawarkan ketiga rumah makan ini relatif sama, dari segi desain

suasana Rumah Makan Kayu, Rumah Makan Pondok Bambu dan Rumah Makan

Saung Desa memiliki konsep yang relatif sama, misalnya ketiga rumah makan ini

terdapat saung atau pondokan sebagai area bersantap dengan interior khas

Indonesia.

3.4.3 Ukuran Sampel

(Hair et al, 2009) menerangkan bahwa factor analysis memerlukan data

berjenis interval dan jumlah observasi atau sampel harus lima (5) kali atau lebih

dari jumlah indikator. Indikator pada kuesioner di penelitian ini berjumlah 17
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yang terbagi menjadi 4 variabel pembentuk restauran experience dan 3 variabel

pembentuk positive WOM, sehingga penelitian ini memerlukan minimal 80

sampel. Peneliti menyebarkan 150 kuesioner karena adanya estimasi completion

rate kurang dari 100%. Sedangkan incidence rate 90% karena adanya batasan

bahwa data responden yang layak dianalisa lebih lanjut adalah yang minimal

duakali pernah melakukan kegian konsumsi pada rumah makan. Completion rate

peneliti asumsikan sebesar 95%, sehingga berdasarkan perhitungan Malhotra

(2007), keseluruhan kuesioner yang dibutuhkan berjumlah 150 sampel dari

perhitungan:

 Incidence rate = 90% = 0.90

 Completion rate = 95% = 0.95

 Final sample size = 85

 Initial sample size = Final sample size / (Incidence rate x Completion

rate)

= 85 / (0.9 x 0.95) = 99.4 ≈ 150 sampel.

Dari total ukuran 150 ( seratus lima puluh ) orang konsumen, peneliti

membagi rata sebanyak 50 sampel yang diambil dari konsumen Rumah Makan

Kayu, sebanyak 50 sampel yang diambil dari konsumen Rumah Makan Kampung

Bambu, dan sebanyak 50 sampel yang diambil dari konsumen Rumah Makan

Saung Desa. Pembagian sampel menjadi sama rata pada konsumen Rumah Makan

tersebut karena peneliti tidak mengetahui jumlah keseluruhan konsumen kota

Bandar Lampung yang telah melakukan kegiatan konsumsi di ketiga rumah

makan tersebut, selain itu pembagian secara merata dari total sampel dapat

menyamakan sebaran data dan memperkecil eror dari hasil penelitian.
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3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas

Data awal yang dianalisis adalah data yang diperoleh dari hasil pretest

terhadap kuesioner yang disebarkan. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah

atau valid tidaknya suatu kuesioner. Validitas menunjukkan seberapa sesuai

konseptualisasi peneliti dengan keadaan yang sesungguhnya (Hair et al, 2009).

Suatu skala pengukuran dikatakan valid bila skala tersebut digunakan untuk

mengukur apa yang seharusnya diukur (Hair et al, 2009).

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Confirmatory Factor

Analysis. Dari analisis faktor ini dapat diketahui indikator indikator mana saja

yang relevan dengan variabel penelitian. Kemudian dilakukan pengukuran

validitas dan reliabilitas terhadap indikator-indikator pada setiap konstruk

variabel. Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisa faktor

terhadap hasil pre-test untuk melihat nilai Bartlett’s Test of Sphericity, Total

Variance Explained dan FactorLoading of ComponentMatrix (Hair etal., 2010).

Tabel 3.2

Kriteria Pengukuran Validitas

No. Ukuran Validitas Nilai yang Disyaratkan
1 Bartlett’s Test of Sphericity Bartlett’s Test

of Sphericity
mengindikasikan bahwa matriks korelasi
adalah matriks identitas, yang
mengindikasikan bahwa variabel-variabel
dalam faktor bersifat related atau
unrelated.

Nilai signifikansi adalah hasil uji.
Nilai yang kurang dari 0.05
menunjukkan hubungan yang
signifikan antar-variabel, merupakan
nilai yang diharapkan

2 Total Variance Explained
Nilai pada kolom “cummulative %”
menunjukkan prosentase variansi yang
disebabkan oleh keseluruhan faktor.

Nilai “cummulative %” harus lebih
dari 60%.

3 Component Matrix Nilai factorloading
dari variabel-variabel komponen faktor.

Nilai factorloading lebih besar atau
sama dengan 0.600

Sumber: Hair etal, 2009
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Reliabilitas dimaknai sebagai dependability / consistency, yang artinya

keluaran angka-angka yang dihasilkan dari suatu indikator tidak bervariasi karena

adanya karakteristik dari proses pengukuran atau instrumen penelitian itu sendiri.

(Hair et al, 2009) Selain itu, reliabilitas berkaitan dengan keterhandalan dan

konsistensi suatu indikator. Analisis reliabilitas digunakan untuk mengukur

tingkat akurasi dan presisi dari jawaban yang mungkin dari beberapa pertanyaan.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran

memberikann hasil yang konsisten. Dalam penelitian ini, perkiraan yang

digunakan adalah Cronbach’s Alpha. Pengukuran reliabilitas yang tinggi

menyediakan dasar bagi peneliti untuk tingkat kepercayaan bahwa masing-masing

indikator bersifat konsisten dalam pengukurannya. Nilai variasi Cronbach’s Alpha

dari 0 sampai 1, dan nilai 0.600 atau di mana nilai kurang dari itu, maka tidak

konsisten. Dengan demikian, nilai reliabilitas yang baik untuk indikator penelitian

adalah 0.600 (Hair et al, 2009).

3.6 Kuesioner

Kuesioner oleh (Hair et al, 2009) didefinisikan sebagai sekumpulan

pertanyaan formal untuk mendapatkan informasi dari responden. Dalam penelitian

ini mereplikasi  kuesioner penelitian Jeong dan ajang 2011.  Struktur pertanyaan

dari kuesioner adalah terstruktur (pertanyaan yang alternatif dan format

jawabannya sudah disiapkan) dan format jawabannya sudah disiapkan) dan tidak

terstruktur (pertanyaan terbuka dimana responden dapat menjawab dengan kata-

katanya sendiri).

Pengalaman positif konsumen selama bersantap dipengaruhi oleh makanan

yang berkulitas yang disantap konsumen, pelayanan yang berkualitas yang sesuai
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degan harapan konsumen, suasana / Atmospherics yang nyaman selama bersantap

dan harga yang sesuai signifikan terkait dengan pengalaman positif konsumen

selama bersantap (Jang & Nankung, 2009; Jeong & Jang, 2011; Liu & Jang,

2009).

Untuk mengukur variabel kualitas makanan yang merupakan produk inti

dari sebuah rumah makan mengunakan indikator; makanan yang dipresentasikan

disajikan dan dihias dengan menarik, makanan yang memiliki rasa yang lezat, dan

suhu makanan yang sesuai secara signifikan telah teruji secara valid dan reliabel

terkait dengan kualitas makanan sebuah rumah makan (Jang dan Nankung, 2009;

Jeong dan Jang, 2011; Liu dan Jang, 2009; Nankung dan Jang, 2007).

Untuk mengukur variabel kualitas pelayanan yang merupakann kontributor

paling penting untuk yang mempengaruhi niat prilaku pelanggan rumah makan

mengunakan indikator; pelayanan dengan sikap yang penuh perhatian, pelayanan

dengan siap membantu dengan ramah, dapat diandalkan serta konsisten terhadap

konsumen secara signifikan telah teruji secara valid dan reliabel terkait dengan

kualitas pelayanan sebuah rumah makan (Jang dan Nankung, 2009; Jeong dan

Jang, 2011; Liu dan Jang, 2009; Nankung dan Jang, 2007).

Untuk mengukur variabel Atmospherics yang mengacu pada lingkungan

fisik di mana beberapa aktivitas terjadi pada rumah makan mengunakan indikator;

kebersihan lingkungan, desain interiori, dan kerapihan karyawan berpakaian rapi

secara signifikan telah teruji secara valid dan reliabel terkait dengan Atmospherics

sebuah rumah makan (Jang dan Nankung, 2009; Jeong dan Jang, 2011; Liu dan

Jang, 2009; Nankung dan Jang, 2007).
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Untuk mengukur variabel kesesuaian harga pada rumah makan mengunakan

indikator; harga yang dibayarkan konsumen pada rumah makan sudah sesuai dan

konsumen mengeluarkan biaya yang wajar  untuk bersantap di rumah makan ini

secara signifikan telah teruji secara valid dan reliabel terkait dengan keadilan

harga sebuah rumah makan (Jang dan Nankung, 2009; Jeong dan Jang, 2011; Liu

dan Jang, 2009; Nankung dan Jang, 2007).

Restaurants experience yang positif dan menyenangkan yang sesuai dengan

harapan konsumen akan memicu positive WOM berupa mengungkapkan perasaan

positif, keinginan untuk membantu konsumen lainnya, keinginan membantu

rumah makan (Jeong dan Jang 2011 ).

Untuk mengukur variabel mengungkapkan perasaan gembira Hennig-

Thurau et al. (2004) dalam penelitinya yang telah teruji secara valid dan reliabel

indikator ; “This way I can express my joy about a good restaurant experience”,

“I felt good when I can tell others about my great restaurant experience”, terkait

dengan mengungkapkan perasaan gembira terhadap rumah makan.

Untuk mengukur variabel kepedulian dengan orang lain Hennig-Thurau et

al. (2004) dalam penelitinya yang telah menguji validitas komponen ; “I want to

save others from having the same negative experiences as me “, “ I want to give

others the opportunity to buy the right product”, secara signifikan sebagai respon

positive WOM dalam kepedulian dengan orang lain terhadap rumah makan.

Untuk mengukur variabel membantu rumah makan Hennig-Thurau et al.

(2004) dalam penelitinya yang telah menguji validitas komponen ; “I am so

satisfied with the restaurant experience that I want to help the restaurant to be

successful”, “In my opinion, good restaurant companies should be supported”,
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secara signifikan sebagai respon positive WOM dalam keinginan konsumen

membantu rumah makan

3.6.1 Sistematika Kuesioner

Kuesioner yang disebarkan kepada responden tersebut memiliki

sistematika atau urutan sebagai berikut:

a. Pendahuluan, terdiri dari:

 Introduksi atau perkenalan.

 Tujuan penyebaran kuesioner.

 Permintaan kesediaan calon responden untuk mengisi kuesioner.

b. Filter question, merupakan yang bertujuan untuk menyaring responden

supaya sesuai dengan target sampel yang telah ditentukan.

c. Demografi Responden, bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai

karakteristik dari responden.

d. Batang tubuh kuesioner, berisi pertanyaan utama yang bertujuan untuk

menjawab permasalahan atau tujuan dari penelitian ini.

3.6.2 Skala Pengukuran Kuesioner

Seluruh indikator variabel dalam kuesioner penelitian ini diukur

menggunakan skala likert, yakni prosedur penskalaan dimana skala mewakili

suatu kontinum bipolar. Penelitian ini menggunakan 5 skala poin, yakni

pernyataan mengenai tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan

yang disampaikan dengan skala pengukuran interval. Kategori jawaban tersebut
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dipilih oleh peneliti agar menghindari adanya central tendency dari jawaban

responden.

Tabel 3.3
Skala Likert Pengukuran Kuesioner

PERNYATAAN NILAI
Sangat Setuju 5

Setuju 4
Netral 3

Tidak Setuju 2
Sangat Tidak Setuju 1

Sumber: Hair etal, 2009

3.6.3 Definisi Variabel

Variabel independen (xn) adalah variabel yang menjelaskan atau

mempengaruhi variabel yang lain. Dalam penelitian ini bertindak sebagian

variabel independet adalah ; Kualitas makanan (x1), Kualitas layanan (x2),

Atmospherics (x3), dan Kesesuaian harga (x4).

Variabel dependen (Yn) adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi

oleh variabel independen. Dalam penelitian ini bertindak sebagain variabel

independet adalah ; Mengungkapkan perasaan positif (Y1), Kepedulian terhadap

orang lain (Y2), Membantu rumah makan (Y3).

Tabel 3.4
Definisi Variabel

Variable Dimensi Indikator Skala
Restaurant
experiences

Kualitas makanan (x1)

( Jeong dan Jang 20011;
Jang dan Namkung
2009;  Namkung dan
Jang  2007; Stevens et
al. 1995 ).

 Rasa makanan
 Penyajian makanan
 Temperatur makanan yang sesuai

Interfal
(1-5)

Kualitas layanan (x2)

( Jeong dan Jang 20011;
Jang dan Namkung

 Pelayanan yang penuh perhatian
 Pelayanan yang konsisten dapat

diandalkan
 Karyawan yang siap sedia

Interfal
(1-5)
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Variable Dimensi Indikator Skala
2009;  Namkung dan
Jang  2007; Stevens et
al. 1995 ).

membantu dengan ramah

Atmospherics (x3)

( Jeong dan Jang 20011;
Jang dan Namkung
2009;  Namkung dan
Jang  2007; Stevens et
al. 1995 ).

 Desain interior
 Kebersihan area bersantap rumah

makan
 Kerapihan berpakaian kariawan

rumah makan

Interfal
(1-5)

Kesesuaian harga (x4)

(Jeong dan Jang 20011;
Liu dan Jang (2009) )

 Harga yang sesuai
 Biaya yang wajar

Interfal
(1-5)

Positive Word
of Mouth

Mengungkapkan
perasaan positif (y1)

(Jeong dan Jang 2011;
Hennig-Thurau et al.
2004)

 Mengungkapkan perasaan gembira
 Mengungkapkan perasaan bangga

Interfal
(1-5)

Kepedulian terhadap
orang lain (y2)

(Jeong dan Jang 2011;
Hennig-Thurau et al.
2004)

 Membantu orang lain dalam
memilih rumah makan.

 Memberikann kesempatan bagi
orang lain untuk merasakan
pengalaman yang menyenagkan.

Interfal
(1-5)

Membantu rumah
makan (y3)

(Jeong dan Jang 2011;
Hennig-Thurau et al.
2004)

 Membantu rumah makan untuk
lebih sukses lagi.

 Mensuport rumah makan

Interfal
(1-5)

Sumber : Jeong dan Jang (2011)

3.7 Metode Analisis

Data Karakteristik demografi responden diolah dengan distribusi frekuensi

dan disajikan dalam bentuk diagram. Sementara untuk customer experience

dianalisa dengan menggunakan analisis parsial dan analisis Regresi Multi

Variabel.

Untuk meneliti hubungan antara masing masing faktor restaurants

experience dengan masing masing faktor positive WOM dianalisis dengan analisis

parsial untuk setiap model persamaan ;
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Y1= a+b1x1+ et

Y1= a+b2x2+ et

Y1= a+b3x3+ et

Y1= a+b4x4+ et

Y2= a+b1x1+ et

Y2= a+b2x2+ et

Y2= a+b3x3+ et

Y2= a+b4x4+ et

Y3= a+b1x1+ et

Y3= a+b2x2+ et

Y3= a+b3x3+ et

Y3= a+b4x4+ et

Keterangan :

Y1 = Expressing positive feelings.

Y2 = Concern for others

Y3 = Helping the Company.

b1 = Koefisien RegresiKualitas Makanan

b2 = Koefisien RegresiKualiatas Layanan

b3 = Koefisien RegresiAtmospherics

b4 = Koefisien RegresiKesesuain Harga



63

x1 = Kualitas Makanan.

x2 = Kualiatas Layanan.

x3 = Atmospherics.

x4 = Kesesuaian harga.

et = Eror

Analisis parsial dengan menggunakan Uji signifikansi t, Uji t digunakan

untuk mengetahui pengaruh masing – masing variabel bebas secara parsial

terhadap variabel terikat diuji dengan tingkat keyakinan 95% atau α= 0,05. Uji t

dilakukan dengan membandingkan nilai t_hitung < t_tabel dengan kriteria

pengambilan keputusan, yaitu :

Jika t_hitung < t_tabel, maka H0 didukung dan H1 tidak didukung pada α = 5%

Jika t_hitung > t_tabel, maka H0 tidak didukung  dan H1 didukung pada α = 5%

Untuk meneliti pengaruh antara restaurants experience dengan positive

WOM dianalisis dengan menggunakan Analisis Regresi Multi Variabel. Regresi

Multi Variabel pada penelitian di tesis ini memiliki 3 variabel dependen dan 4

variabel Independent dengan model persamaan regresi :

Y1= a+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+ et

Y2= a+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+ et

Y3= a+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+ et

Keterangan :

Y1 = Mengungkapkan perasaan positif

Y2 = Keperdulian terhadap orang lain

Y3 = Membantu Rumah Makan
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b1 = Koefisien Regresi Kualitas Makanan

b2 = Koefisien Regresi Kualitas Layanan

b3 = Koefisien Regresi Atmospherics

b4 = Koefisien Regresi Kesesuain Harga

x1 = Kualitas Makanan.

x2 = Kualiatas Layanan.

x3 = Atmospherics.

x4 = Kesesuaian harga.

et = Eror

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel – variabel yang

diteliti memiliki tingkat kelayakan yang tinggi untuk dapat menjelaskan fenomena

yang dianalisis dengan menggunakan uji F, dengan melihat pada Anova yang

membandingkan Mean Square dari regression dan Mean Square dari residual

sehingga didapat hasil yang dinamakan F hitung. Sebagai dasar pengambilan

Keputusan dapat digunakan Kriteria pengujian, sebagai berikut:

1. Apabila F hitung  >  F tabel dan apabila tingkat signifikansi < α (0,05), maka

variabel independen secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel

dependen.

2. Apabila F hitung  <  F tabel dan apabila tingkat signifikansi  > α (0,05), maka

variabel independen secara bersama – sama tidak berpengaruh terhadap

variabel dependen.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan perhitungan berbagai alat analisis serta

pembahasan terhadap permasalahan secara keseluruhan, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut :

1. Tidak semua restaurant experiences memicu positive WOM berupa kepedulian

mengungkapkan perasaan positif, kualitas makanan dan kesesuaian harga

berpengaruh positif yang memperkuat. Kualitas pelayanan berpengaruh negatif

yang memperlemah motivasi. Sedangkan atmosphere tidak berpengaruh secara

signifikan.

2. Tidak semua restaurant experiences memicu positive WOM berupa kepedulian

terhadap orang lain, kualitas makanan dan kesesuaian harga berpengaruh positif

memperkuat, sedangkan kualitas pelayanan dan atmosphere tidak berpengaruh

secara signifikan.

3. Tidak semua restaurant experiences memicu positive WOM berupa membantu

rumah makan, kualitas makanan dan kesesuaian harga berpengaruh positif

memperkuat, sedangkan kualitas pelayanan dan atmosphere tidak berpengaruh

secara signifikan.
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4. Konsumen di Bandar Lampung dalam bersantap disuatu rumah makan sebagian

besar tidak berorientasi pada kualitas pelayanan dan atmosphere tapi lebih

beroientasi pada kualitas makanan dan keadilan harga.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini peneliti menyadari adanya keterbatasan, adapun keterbatasan

dalam penelitian antara lain :

1. Daerah cakupan penelitian ini hanya di kota Bandar Lampung.

2. Sampel konsumen kalangan menengah keatas.

3. Jumlah total komsumen yang telah bersantap dirumah makan khas Indonesia di

Bandar Lampung tidak diketahui

5.3 Saran

Saran yang bisa diajukan untuk memicu dan memaksimalkan positive Word of Mouth

antara lain :

1. Akademisi dapat mengembangkan dan menggali faktor faktor restaurant

experiences yang lain yang dapat memicu positive Word of Mouth pada rumah

makan dan bidang usaha lainya serta memperluas cakupan penelitian.

2. Manajemen rumah meningkatkan kualitas makanan \dari waktu kewaktu dengan

memperkaya rasa makanan dan tetap menerapkan keadilan harga dimana harga

yang ditetepkan rumah makan harus sesuai dengan harapan dari konsumen.

3. Bagi Pemerintahan kota Bandar Lampung dalam mendorong sektor kuliner dan

pariwisata perlu menerapkan program festival kuliner setahun sekali.
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