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ABSTRAK

PENGARUH DIMENSI LINGKUNGAN FISIK
(SERVICESCAPE) PADA KEPUASAN KONSUMEN

LIEP'S CAFE DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

ROBY APRIANSYAH
Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi lingkungan fisik
(servicescape) pada kepuasan konsumen. Metode yang  digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif verifikatif. Jenis data yang digunakan adalah data
kualitatif dan kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini data kualitatif dan
kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada
100 responden yang dipilih berdasarkan teknik non probability sampling dengan
metode purposive sampling dengan kriteria yang telah ditetapkan. Analisis data
menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 17.0. Hasil penelitian
uji t didapat secara parsial dimensi lingkungan fisik (servicescape) yakni: kondisi
sekitar (Xl), tata letak ruang dan fungsional (X2), tanda, simbol dan artefak (X3)
berpengaruh positif dan signifikan pada kepuasan konsumen (Y). Besarnya
kontribusi dimensi lingkungan fisik (servicescape) pada kepuasan konsumen
sebesar 33,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Kata Kunci : Lingkungan Fisik dan Kepuasan Konsumen



ABSTRACT

THE INFLUENCE OF PHYSICAL ENVIRONMENT DIMENSION
(SERVICESCAPE) ON CONSUMER SATISFACTION

LIEP'S CAFE IN BANDAR LAMPUNG

By

ROBY APRIANSYAH
Management, Faculty of Economic and Business, University Of Lampung

This research aims to determine the effect of physical  environment dimension
(servicescape) on consumer satisfaction. The method used in this research is
descriptive verification. The type of data used is qualitative and quantitative data.
Data source in this research qualitative and quantitative data. Data collection
was done by distributing questionnaires to 100 respondents selected based on non
probability sampling technique with purposive sampling method with predefined
criteria. Data analysis using multiple linear regression with the help of SPSS
17.0. The result of t-test is obtained by partial dimension of physical environment
(servicescape) namely: ambient conditions (X1), spatial layout and fanctionality
(X2), signs, symbol and artifact (X3) have positive and significant effect on
consumer satisfaction (Y). The amount of contribution of the physical environment
dimension (servicescape) on consumer satisfaction of 33.6% the rest is influenced
by other variables that are not examined.

Keywords : Servicescape and Consumer Satisfaction
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, tingkat arus informasi telah berkembang

dengan sedemikian rupa sehingga pengaruhnya dapat dengan cepat terlihat dan

terasa di dalam masyarakat. Unsur-unsur budaya global memasuki dunia lokal

dengan sangat cepat dan intensif. Salah satu contohnya gaya hidup instan

masyarakat, yang terwujud dalam dunia kuliner. Gaya hidup modern menjadi

budaya populer saat ini, dimana masyarakat Indonesia banyak disuguhi pangan

dengan cepat saji.

Budaya bersantai di Cafe menjadi kebiasaan di masyarakat yang tanpa disadari

hal tersebut merupakan pengaruh dari globalisasi. Cafe merupakan gaya hidup

masyarakat masa kini. Setelah jam pelajaran, diantara jam kuliah, bahkan

sepulang jam kantor, mereka cenderung menghabiskan waktu untuk sekedar

berkumpul dan bersantai bersama.

Lokasi yang strategis, harga yang terjangkau, tempat yang nyaman, cara penyajian

yang ramah, serta tersedia akses wi-fi menambah kenyamanan pengunjung dan

membuat Cafe menjadi tempat berkumpul favorit. Cafe di Bandar Lampung

memiliki beragam konsep desain interior yang memiliki keunikan tersendiri dan

juga menu makanan maupun minuman.
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Salah satunya adalah Liep’s Cafe, yang berlokasi tepatnya di Jalan Wolter

Monginsidi, No. 33 Tanjung Karang, Bandar Lampung. Liep’s Cafe berusaha

menawarkan sesuatu yang unik dan lebih dari para pesaingnya yang diharapkan

dapat menarik minat konsumen lebih banyak lagi melalui lingkungan fisik

(servicescape) yang sesuai dengan harapan konsumen.

Konsep tata ruang yang dimiliki Liep’s Cafe bertemakan western vintage yang

disusun sedemikian rupa sehingga konsumen merasakan suasana yang nyaman

seperti dirumah sendiri. Liep’s Cafe juga menyediakan fasilitas live music yang

disediakan setiap hari sabtu pada sore hingga malam hari, hal ini dimaksudkan

untuk memikat dan memberikan kenyamanan yang khusus pada konsumen.

Bisnis jasa kuliner yang telah dijalankan Liep’s Cafe selama + 4 tahun banyak

dilirik oleh para pelaku bisnis sejenis dengan membuka jenis Cafe yang hampir

sama konsep dan inovasinya seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Daftar Nama Pesaing Liep’s Cafe
No Nama Alamat Tahun

Didirikan

1. Perut Bulat Cafe Jl. ZA Pagar Alam No. 8, Rajabasa 2016

2. Galleria Cafe Jl. ZA Pagar Alam No. 50, Rajabasa 2017

3. Owl Cafe Jl. Sultan Agung No. 9, Way Halim 2016

4. Wood Stairs Jl. Urip Sumoharjo No.117, Way Halim 2017

5. Granny's Nest Cafe Jl. Pulau Sebuku No. 9, Kedamaian 2014

6. Eat Boss Jl. WR. Monginsidi No.43, Tanjung Karang 2017

7. Morning Glory Jl. Jend. Suprapto No.3/84, Tanjung Karang 2017

8. Magnolia Cafe Jl. Jend. Sudirman No.108, Rawa Laut 2016

9. The Corner Jl. Prof. Mr. Yamin No.26, Rawa Laut 2016

10. Agogo Cafe Jl. Ir. Hi. Juanda No. 6, Pahoman 2016

11. Pavilion Cafe Jl. KH. Ahmad Dahlan No.74, Pahoman 2016

12. El’s Coffe Jl. MS Batubara No. 134A, Telukbetung 2014

13. Wake Up Cafe Jl. Jend. Gatot Subroto No.123, Telukbetung 2016

Sumber: Survey Peneliti, Desember 2017
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Tabel 1.1 menunjukkan bahwa persaingan usaha jenis Cafe selama + 4 tahun

terakhir di Bandar Lampung menjadi tren sektor bisnis saat ini. Banyaknya Cafe

didasari oleh salah satu faktor yakni pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya

mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang berjumlah 979.287 jiwa dan

bertambah pada tahun 2016 dengan jumlah 997.728 jiwa, menurut Badan Pusat

Statistik Kota Bandar Lampung yang di akses melalui situs https://bandarlampung

kota.bps.go.id/backend/pdf publikasi/kota-bandar-lampung-dalam-angka2017.pdf.

Hal ini menjadikan pelaku bisnis untuk membuka beragam jenis usaha terutama

disektor kuliner melalui jenis Cafe dan mendorong pelaku bisnis yang sudah ada

melakukan perbaikan lingkungan fisik (servicescape) untuk mempertahankan

konsumen agar tidak beralih kepada pesaing dan memenangkan pilihan

konsumen. Membangun suatu ketertarikan konsumen melalui pengemasan

lingkungan fisik (servicescape) yang unik dan menarik dapat menjadi strategi agar

konsumen merasa senang dan puas.

Menurut Pangkey (2013:233) lingkungan fisik (servicescape) merupakan fasilitas

fisik organisasi yang digunakan untuk mempengaruhi perasaan konsumen agar

senang dan positif. Selanjutnya Lovelock dan Wirtz (2011:4) menyatakan

lingkungan fisik (servicescape) terkait erat dengan gaya tampilan fisik dan elemen

pengalaman lain yang ditemui pelanggan ditempat penghantaran layanan atau jasa

melalui kesan-kesan yang diciptakan oleh panca indera. Maka dari itu betapa

pentingnya sebuah perusahaan jasa untuk menerapkan sebuah lingkungan fisik

(servicescape) yang baik dan nyaman serta memberikan pengalaman (experience)

yang baik dalam jasa yang telah diberikan.
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Bitner (1992:65-67) menyebutkan bahwa dimensi lingkungan fisik (servicescape)

terdiri dari tiga dimensi utama yaitu, kondisi sekitar, tata letak ruang dan

fungsional, tanda, simbol dan artefak, yang penerapannya dapat diuraikan berikut

ini berdasarkan hasil observasi peneliti tanggal 20 Desember 2017 pada Liep’s

Cafe:

1. Kondisi Sekitar, yaitu faktor-faktor yang cenderung mempengaruhi alam

bawah sadar manusia.

 Musik, musik yang diputar adalah musik-musik terbaru yang familiar di

telinga konsumen.

 Aroma, Liep’s Cafe menggunakan pengharum ruangan dengan aroma

vanilla yang diharapkan dapat memberikan perasaan positif dan

meningkatkan mood.

 Warna, warna krem merupakan warna khas Liep’s Cafe.

 Pencahayaan, mengandalkan cahaya lampu, meskipun demikian jumlah

lampu yang disediakan cukup dan ketersediaan penerangan begitu baik.

 Suhu, penggunaan air conditioning (AC) pada tiap ruang dimanfaatkan

untuk menjaga suhu ruangan agar tetap sejuk dan nyaman..

 Kebisingan, karena terletak jauh dari jalan dan padatnya pengendara

yang melintas sehingga tidak menimbulkan suara yang mengganggu.

2. Tata Letak Ruang dan Fungsional, yaitu perabot yang diatur dalam

lingkungan jasa.

 Tata letak meja dan kursi tersusun dengan rapi sehingga tidak terkesan

sempit.

 Terdapat pohon tiruan yang bertujuan agar terdapat nuansa alami yang
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menyegarkan mata pengunjung.

 Tersedia vas tanaman dan tisu di tiap meja.

3. Tanda, Simbol dan Artefak, yaitu benda-benda lain dilingkungan jasa yang

dapat memberikan isyarat implisit kepada konsumen tentang makna dari

tempat dan norma-norma ditempat tersebut.

 Papan nama Liep’s Cafe terlihat jelas ketika melintasi Jalan Wolter

Monginsidi, No. 33 Tanjung Karang, Bandar Lampung. 

 Hiasan yang dipajang mewakili tema Liep’s Cafe, dengan menampilkan

hiasan dinding aktris top hollywood tahun 1960-an yaitu Audrey

Hepburn.

Gambar 1.1 Audrey Hepburn
Sumber: Liep’s Cafe, Desember 2017
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Liep’s Cafe dengan konsepnya yaitu western dan east menyajikan berbagai menu

makanan dan minuman yang diharapkan dapat membuat para pecinta kuliner di

Bandar Lampung ingin terus kembali untuk membeli atau sekedar mencicipi

sajian dari menu yang disajikan. Berikut ini merupakan beberapa menu makanan

dan minuman yang ada di Liep’s Cafe:

Tabel 1.2 Daftar Menu Liep’s Cafe
Menu Keterangan

Premium Wagyu Tenderloin

Wafu Steak Gozen

Tom Yum Goong

Vege Fried Rice West and East

Japanese Wakame Noodle

Liep’s Chicken Mozzarella

Makanan Norwegian Salmon Teriyaki

Poisson La Puree de Pommes Salsa

Spaghetti Rivera

Home Mexican Grill Chicken

Pizza Hawaiian

Teriyaki Chicken Wings

Grilled Salmon Salad with Citrus Sauce

Tuna Salad

Cappucino Caramel Frappe

Green Tea Frappe

Coffee Latte

Coffee Cream Brulee

Honey Lemon Tea

Minuman Summer Night

Lime Blue Squash

Mint Mojito

Liep’s Fantasy Ice Cream

Liep’s Chocolate Waffle

Kiwi Yogurt

Vanilla Latte

Sumber: Liep’s Cafe, Desember 2017
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Cafe dengan bangunan tiga lantai ini dilengkapi outdoor area, sangat cocok untuk

santai bersama sembari menikmati udara segar.

Gambar 1.2 Outdoor Area Liep’s Cafe
Sumber: Liep’s Cafe, Desember 2017

Banyaknya Cafe yang menerapkan kenyamanan dan keunikan menjadikan

persaingan begitu ketat antar pelaku bisnis yang berdampak pada nilai penjualan.

Berikut nilai penjualan Liep’s Cafe Tahun 2014-2017:

Tabel 1.3 Nilai Penjualan Liep’s Cafe Tahun 2014-2017
Tahun Penjualan (Rp) Perubahan (%)

2014 Rp.247.000.000,- -

2015 Rp.320.000.000,- 29.5%

2016 Rp.295.000.000,- -8%

2017 Rp.310.000.000,- 5%

Sumber: Liep’s Cafe, Desember 2017

Tabel 1.3 menunjukkan nilai penjualan Liep’s Cafe selama 4 tahun terakhir

mengalami penurunan sebesar 8% dengan total penjualan tahun 2015 senilai

Rp.320.000.000,- ke tahun 2016 Rp.295.000.000,-. Meskipun di tahun lainnya

mengalami kenaikan. Namun hal ini mengharuskan manajemen Liep’s Cafe

menciptakan strategi layanan yang lebih serta maksimal untuk meningkatkan
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penjualan dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Selain meningkatkan lingkungan fisik (servicescape), pelaku bisnis harus

memperhatikan aspek kepuasan pada konsumen. Menurut Lovelock dan Wirtz

(2011:74) kepuasan konsumen merupakan hasil perbandingan antara jasa yang

dirasakan konsumen dengan jasa yang diharapkan konsumen. Jika konsumen

merasa bahwa jasa aktual yang diberikan lebih baik dari harapannya, mereka akan

berbahagia, akan tetapi bila lebih rendah dari harapannya maka individu akan

kurang puas.

Berikut ini merupakan kondisi lingkungan fisik (servicescape) pada Liep’s Cafe

yang diperoleh peneliti tanggal 21 Desember 2017 melalui sebuah wawancara

singkat dengan 25 konsumen yang berada di Liep’s Cafe saat melakukan

pembelian dan dapat menjadi acuan sejauh mana konsumen puas terhadap

penerapan lingkungan fisik (servicescape) Liep’s Cafe.

Tabel 1.4 Kondisi Lingkungan Fisik (Servicescape) Liep’s Cafe
No Dimensi Tanggapan

1. Suhu ruangan terasa sejuk.

2. Pada outdoor area ketika malam hari
pencahayaannya kurang.

3. Pemakaian bohlam lampu warna kuning
membuat ruangan menjadi gelap.

4. Lantai dan hiasan dinding menyesuaikan

tema yang ditentukan.

5. Kondisi Sekitar Parfum ruangan kurang terasa wangi.

6. Musik yang diputar hanya musik luar negeri.

7. Musik yang diputar selalu update.

8. Tidak terdengar suara kendaraan dari luar,
sehingga suasana begitu nyaman.

9. Kebersihan Cafe terjaga.

10. Furnitur yang  digunakan menarik.

Sumber: Wawancara Peneliti, 21 Desember 2017
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Tabel 1.4 Kondisi Lingkungan Fisik (Servicescape) Liep’s Cafe (Lanjutan)
No Dimensi Tanggapan

11. Meja dan kursi tersusun rapi.

12. Furnitur yang digunakan menampilkan kesan
natural, menyesuaikan tema Liep’s Cafe.

13. Tata Letak Ruang Variasi meja dengan sofa panjang sehingga
dan Fungsional terlihat tak monoton.

14. Penempatan air conditioning (AC) merata.

15. Vas tanaman ditiap meja terkesan unik.

16. Outdoor area pilihan bersantai di sore
menjelang petang hari sembari melihat
matahari terbenam.

17. Penempatan meja kasir strategis.

18. Hanya tersedia satu toilet dan letaknya tidak
strategis.

19. Area parkir kurang memadai.

20. Letak musholla begitu jauh.

21. Papan nama Liep’s Cafe terlihat jelas saat
melewati Cafe.

22. Tanda, Simbol Tidak ada petunjuk arah menuju toilet dan
dan Artefak musholla.

23. Penempatan hiasan kurang merata.

24. Terdapat hiasan dinding pesan atau kata-kata
bijak.

25. Hiasan dinding menunjukkan gambar aktris
top hollywood Audrey Hepburn.

Sumber: Wawancara Peneliti, 21 Desember 2017

Tabel 1.4 merupakan kondisi lingkungan fisik (servicescape) pada Liep’s Cafe.

Tanggapan yang diberikan tidak semua baik, tetapi masih ada pula yang dinilai

kurang baik dalam penerapan lingkungan fisik (servicescape) pada Liep’s Cafe.

Salah satu cara dalam meningkatkan penjualan yaitu melalui pemuasan

lingkungan fisik (servicescape) yang dapat menciptakan pengalaman pada setiap

konsumen yang datang.
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Melihat pentingnya lingkungan fisik (servicescape) yang dapat berpengaruh pada

kepuasan konsumen, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul: “Pengaruh Dimensi Lingkungan Fisik (Servicescape) Pada Kepuasan

Konsumen Liep’s Cafe Di Bandar Lampung”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Persaingan Cafe di Bandar Lampung begitu tinggi, dapat dilihat pada latar

belakang di Tabel 1.1. Banyaknya pelaku bisnis Cafe memudahkan konsumen

untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena konsumen memiliki

penilaian tersendiri terhadap lingkungan fisik (servicescape) yang diterapkan tiap

Cafe.

Tabel 1.3 menunjukkan fluktuasi penjualan Liep’s Cafe selama empat tahun

terakhir. Selain itu Tabel 1.4 mengenai tanggapan konsumen terhadap lingkungan

fisik (servicescape) Liep’s Cafe, bahwa masih terdapat tanggapan yang kurang

baik dalam penerapan lingkungan fisik (servicescape) Liep’s Cafe.

Hal tersebut harus menjadi acuan manajemen Liep’s Cafe untuk lebih

memperhatikan kembali lingkungan fisik (servicescape) agar terciptanya

kepuasan konsumen dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kondisi sekitar berpengaruh pada kepuasan konsumen Liep’s Cafe

di Bandar Lampung?

2. Apakah tata letak ruang dan fungsional berpengaruh pada kepuasan

konsumen Liep’s Cafe di Bandar Lampung?
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3. Apakah tanda, simbol dan artefak berpengaruh pada kepuasan konsumen

Liep’s Cafe di Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kondisi sekitar pada kepuasan konsumen

Liep’s Cafe di Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui pengaruh tata letak ruang dan fungsional pada kepuasan

konsumen Liep’s Cafe di Bandar Lampung.

3. Untuk mengetahui pengaruh tanda, simbol dan artefak pada kepuasan

konsumen Liep’s Cafe di Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi manajemen Cafe

dalam menerapkan strategi suatu produk atau jasa guna menciptakan

kepuasan pada konsumen.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian

selanjutnya terutama yang berkaitan dengan lingkungan fisik (servicescape)

pada kepuasan konsumen.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memperkaya aspek riset yang hasilnya menambah ilmu

manajemen pemasaran.
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Pemasaran Jasa

Menurut Kotler dan Keller (2012:5) pemasaran adalah mengidentifikasi dan

memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan

singkat dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang

menguntungkan.

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:29) pemasaran adalah proses dimana

perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan

pelanggan yang kuat untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya.

Menurut American Marketing Association (AMA) pemasaran adalah suatu fungsi

organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan

memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan

dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan

kegiatan interaksi yang berkaitan dengan individu dan kelompok yang ingin

mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara bertukar penawaran

sehingga mendapatkan nilai bagi pelanggan dan masyarakat pada umumnya.
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Selanjutnya jasa dalam Lupiyoadi (2013:6) jasa sering dipandang sebagai suatu

fenomena yang rumit. Kata “jasa” itu sendiri mempunyai banyak arti, dari mulai

pelayanan pribadi (personal service) sampai jasa sebagai suatu produk. Sejauh ini,

banyak pakar pemasaran jasa yang telah berusaha mendefinisikan pengertian jasa.

Valerie A. Zeithaml dan Marie Jo Bitner dalam Lupiyoadi (2013:7) memberikan

batasan tentang jasa, sebagai berikut:

“Service is all economic activities whose output is not a physical product or
construction is generally consumed at that time is produced, and provides added
value in forms (such as convenience, amusement, comfort or health)”

Jadi, jasa pada dasarnya merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak

merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang umumnya

dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu dihasilkan dan memberikan nilai

tambah (misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan).

Menurut Kotler (2004) dalam Lupiyoadi (2013:7) jasa ialah setiap tindakan atau

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apa pun.

Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak.

Dari kedua definisi tersebut, tampak bahwa di dalam jasa selalu ada aspek

interaksi antara pihak konsumen, dan pemberi jasa, meskipun pihak-pihak yang

terlibat tidak selalu menyadari.

Griffin (1966) dalam Lupiyoadi (2013:7) menyebutkan karakteristik jasa, sebagai

berikut:

1. Intangibility (tidak berwujud)

Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa
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itu dibeli. Nilai penting dari hal ini adalah nilai tak berwujud yang dialami

konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, atau rasa aman.

2. Unstorability (tidak dapat disimpan)

Jasa  tidak  mengenal  persediaan  atau  penyimpanan  dari  produk  yang

telah dihasilkan. Karakteristik ini disebut juga inseparability (tidak dapat

dipisahkan) mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi

secara bersamaan.

3. Customization (kustomisasi)

Jasa sering kali didesain khusus untuk kebutuhan pelanggan, misalnya pada

jasa asuransi dan kesehatan.

Sedangkan Kotler dan Keller (2009:39) menyebutkan bahwa ada empat

karateristik jasa yang sangat mempengaruhi desain program pemasaran:

1. Intangibility (tidak berwujud)

Berbeda dengan produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba,

didengar, atau dibaui sebelum jasa itu dibeli. Mengurangi ketidakpastian

tersebut, pembeli akan mencari bukti kualitas dengan mengambil

kesimpulan dari tempat, orang, peralatan, bahan komunikasi, simbol dan

harga, karena itu tugas penyedia jasa adalah “mengelola bukti” untuk

“mewujudkan hal yang tak berwujud”.

2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan)

Sementara jasa fisik dibuat, dimasukkan dalam persediaan, didistribusikan

melalui berbagai perantara, dan dikonsumsi kemudian, jasa umumnya

diproduksi dan dikonsumsi sekaligus. Jika seseorang memberikan jasa,

maka penyedia menjadi bagian dari jasa itu.
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3. Variability (bervariasi)

Kualitas jasa tergantung pada siapa yang menyediakannya kapan dan

dimana, kepada siapa, jasa sangat bervariasi.

4. Perishability (dapat musnah)

Jasa tidak dapat disimpan, jadi dapat musnahnya jasa bisa menjadi masalah

ketika permintaan berfluktuasi.

1.1 Pengembangan Konsep Produk Jasa

Pengembangan konsep jasa (service concept) yang dikenal dengan “The Flower

Of Service” (Lovelock dan Wirtz, (2011) dalam Lupiyoadi, (2013:108).

Perusahaan jasa menawarkan kepada pelanggannya satu paket manfaat yang

terdiri atas dua bagian, yaitu produk inti dan layanan atau jasa pelengkap

(supplementary service) yang dapat menambahkan nilai bagi produk inti tersebut.

Model “The Flower Of Service” mengemukakan bahwa produk inti atau core

dikelilingi oleh delapan jenis jasa pelengkap. Kedelapan kategori itu dibagi

menjadi dua kelompok besar, yaitu pertama layanan yang bersifat memfasilitasi

atau unsur layanan yang memudahkan penggunaan dari jasa inti dan kedua

layanan yang bersifat menambahkan nilai serta daya tarik dari jasa inti yang

ditawarkan.
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Gambar 2.1 The Flower Of Service
Sumber: Lovelock dan Wirtz, (2011) dalam Lupiyoadi, (2013:109)

a. Layanan tambahan yang memperkuat:

 Information (informasi) yang relevan mengenai bagaimana cara

mendapatkan suatu produk barang dan jasa, serta informasi lain yang

terkait, seperti jam buka dan pelayanan, harga yang ditawarkan,

konfirmasi pemesanan, serta dokumentasi (misalnya, tanda terima

pembayaran). 

 Order taking (penerimaan pesanan) sebaiknya dilakukan dengan sopan,

cepat, dan akurat sehingga pelanggan tidak merasa membuang-buang

waktu dan mengeluarkan tenaga mental atau fisik yang tidak perlu.

 Billing (penagihan) yang jelas dan terperinci sehingga pelanggan tidak

merasa dibohongi. 

 Payment (pembayaran) dengan cepat disertai transaksi yang mudah dan

nyaman sehingga pelanggan merasa senang. 
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b. Layanan tambahan yang mempermudah:

 Consultation (konsultasi) bagi pelanggan mengenai produk yang mereka

inginkan kemudian pelanggan dapat mengganti, menambahkan, atau

mengurangi produknya.

 Hospitality (keramahan) pelanggan berhak mendapatkan pelayanan yang

membuat mereka merasa sebagai tamu. 

 Safe keeping (menjaga rasa aman) keamanan dan keselamatan terhadap

barang yang dibawa pelanggan.

 Exception (pengecualian) sekumpulan jasa pelengkap yang berada diluar

rutinitas penyerahan jasa biasa. 

2. Dimensi Lingkungan Fisik (Servicescape)

Bitner (1992:58) mendefinisikan lingkungan fisik (servicescape) yaitu pengaturan

lingkungan fisik yang diciptakan supaya mendukung layanan yang diberikan oleh

suatu organisasi. Sejak awal servicescape telah menunjukkan definisinya sebagai

suatu lingkungan fisik yang memang sengaja diciptakan supaya mendukung

layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan atau jasa.

Menurut Bitner (1992:65-67) dalam Lovelock et al., (2011:12) bahwa terdapat

tiga dimensi gabungan yang relevan untuk analisis sekarang yaitu: kondisi sekitar,

tata letak ruang dan fungsional, serta tanda, simbol dan artefak.

a. Kondisi Sekitar

Kondisi sekitar adalah karakteristik lingkungan layanan yang berkaitan

dengan kelima panca indera. Tanpa disadari kondisi sekitar dapat

mempengaruhi emosional, persepsi dan juga perilaku seseorang.
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Kondisi sekitar juga akan menghasilkan dan menimbulkan suasana hati dari

seorang konsumen terhadap apa yang dirasakannya. Adapun sub dimensi

dari kondisi sekitar yaitu musik, aroma, warna, pencahayaan, suhu udara

dan kebisingan.

 Musik

Musik dapat memberikan dampak hebat terhadap persepsi dan perilaku

dalam situasi layanan, sekalipun diputar dalam volume yang sulit

didengar. Dalam situasi layanan yang membutuhkan waktu tunggu,

penggunaan musik yang efektif akan memperpendek waktu tunggu yang

dirasakan dan meningkatkan kepuasan bagi konsumen.

 Aroma

Keberadaan aroma memberikan dampak besar terhadap suasana hati

seseorang karena aroma dianggap yang paling lekat dengan sistem panca

indera kita. Aroma dapat memberikan respon tertentu dari konsumennya

bahkan dapat mempengaruhi keinginan berbelanja seseorang.

 Warna

Warna memiliki dampak besar terhadap perasaan seseorang. Warna yang

berbeda-beda akan menimbulkan suatu kesan yang berbeda pula terhadap

perasaan seseorang.

 Pencahayaan

Pencahayaan dalam lingkungan fisik (servicescape) mempengaruhi

persepsi konsumenterhadap kualitas dari suatu ruangan. Pencahayaan

yang diatur seefektif mungkin dengan disesuaikan pada warna ruangan,

furnitur ruangan akan menanamkan nilai dalam benak konsumen
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terhadap kondisi yang menyenangkan dan lebih positif dari pada

pencerahan yang tidak di atur.

 Suhu Udara

Suhu udara yang digunakan dalam lingkungan jasa mendeskripsikan

bagaimana udara dari suatu ruangan yang dimaksud. Udara yang panas

atau dingin akan mempengaruhi tingkat kenyamanan seorang konsumen

ketika sedang mengkonsumsi jasa tertentu.

 Kebisingan

Kebisingan biasa dikenal dengan istilah suara berisik atau suara yang

mengganggu. Kebisingan dalam lingkungan jasa perlu diperhatikan agar

tidak terjadi persepsi buruk dari konsumen ke perusahaan dengan

terganggunya oleh suara yang tidak seharusnya didengar yang akan

mengganggu kenyamanan konsumen.


b. Tata Letak Ruang dan Fungsional

Tata letak ruang mengacu pada objek seperti mesin, peralatan, dan perabot

diatur dalam lingkungan jasa sedangkan fungsional merujuk pada

kemampuan benda-benda tersebut untuk memudahkan performa transaksi

layanan. Tata letak ruang menciptakan ligkungan fisik (servicescape) yang

visual dan fungsional sehingga penghantaran dan konsumsi layanan bisa

terjadi.

c. Tanda, Simbol dan Artefak

Tanda, simbol dan artefak digunakan oleh penyedia jasa untuk membantu

memberikan petunjuk-petunjuk yang akan memudahkan dan memandu

konsumen untuk menemukan apa yang mereka cari saat berada di dalam
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lingkungan jasa. Tanda, simbol dan artefak adalah benda-benda lain

dilingkungan jasa yang kurang dapat berkomunikasi secara langsung namun

memberikan isyarat implisit kepada konsumen tentang makna dan norma-

norma di tempat tersebut.

3. Kepuasan Konsumen

Menurut Kotler dan Keller (2013:32) kepuasan adalah perasaan senang atau

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk

yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) yang diharapkan. Jika kinerja

memenuhi harapan pelanggan puas. Jika kinerja berada dibawah harapan,

pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan pelanggan puas. Jika kinerja

melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang.

Menurut Zeithaml dan Bitner (2003:75) definisi kepuasan adalah respon atau

tanggapan konsumen mengenai pemenuhan kebutuhan. Kepuasan merupakan

penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa, atau produk itu

sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan

pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen.

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen adalah

perasaan senang atau kecewa sebagai respon setelah konsumen memperoleh suatu

produk jasa. Ketika konsumen menunjukkan perasaan senang itu menandakan

puas terhadap produk yang mereka konsumsi, sebaliknya jika menunjukkan

perasaan kecewa berarti konsumen tidak puas.
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B. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori

yang relevan, dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh

melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2011:64).

1. Pengaruh Dimensi Lingkungan Fisik (Servicescape) Pada Kepuasan
Konsumen

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam

pengumpulan data. Pengalaman pribadi dapat diajukan sebagai penguat teori yang

akan digunakan untuk alasan seberapa penting penelitian ini harus dilakukan.

Untuk penelitian ini peneliti mencoba menggali dan menguji pengaruh lingkungan

fisik (servicescape) pada kepuasan konsumen Liep’s Cafe di Bandar Lampung.

Dengan kata lain, dimensi lingkungan fisik (servicescape) yang meliputi kondisi

sekitar, tata letak ruang dan fungsional, tanda, simbol, artefak yang terdapat pada

Liep’s Cafe di Bandar Lampung, apakah penerapannya memiliki pengaruh pada

kepuasan konsumen secara positif dan signifikan. Beberapa rekapitulasi hasil

penelitian terdahulu yang diperoleh peneliti disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu
No Peneliti Judul Metode Penelitian Hasil Penelitian

1. Ingrid dan Restaurant Penelitian kuantitatif Servicescape,
Anna Servicescape, Service melalui 478 responden pertemuan layanan,

Ecounter, and dengan analisis regresi dan kesenangan
2010, Perceived berganda. memiliki hubungan
Journal of Congruency on positif dengan
Marketing Customers’ Emotions kepuasan.
Vol. 19; and Satisfaction
819-841
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Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)
No Peneliti Judul Metode Penelitian Hasil Penelitian

2. Roscoe Investigating the Penelitian kuantitatif Hasil penelitian
Hightower role of the physical melalui 125 responden menunjukkan
et al., environment in dengan analisis regresi bahwa variabel

hedonic service berganda. servicescape
2002, consumption: an berpengaruh
Journal of exploratory study of signifikan
Business sporting eventsc terhadap perilaku
Vol. 55; konsumen,
697-707 berpengaruh

positif terhadap
kualitas layanan,
dan berdampak
dalam mendorong
perilaku pembelian
konsumen.

3. Mary Jo Servicescape: The Analisis kualitatif Lingkungan fisik
Bitner, Impact Of Physical yang digunakan untuk (servicescape)

Surroundings on mengukur seberapa berpengaruh positif
April 1992, Customers Employees besar servicescape terhadap respon
Journal of dapat mempengaruhi internal secara
Marketing pelanggan dan kognitif, emosional
Vol.56; 57- karyawan. dan fisiologis.
71 Baik dalam sudut

pandang perusahaan
dan konsumen.

Dalam peneltian ini, peneliti menggunakan beberapa rekapitulasi hasil penelitian

terdahulu sebagai landasan penelitian seperti yang terdapat pada Tabel 2.1. Dari

beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan

mengenai lingkungan fisik (servicescape) yang diberikan pada kepuasan

konsumen, penelitian tersebut dapat membantu peneliti sekarang sebagai referensi

untuk melakukan penelitian mengenai pengukuran lingkungan fisik (servicescape)

pada kepusan konsumen.
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Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kondisi Sekitar berpengaruh positif dan signifikan pada kepuasan

konsumen Liep’s Cafe di Bandar Lampung.

H2: Tata Letak Ruang dan Fungsional berpengaruh positif dan signifikan pada

kepuasan konsumen Liep’s Cafe di Bandar Lampung.

H3: Tanda, Simbol dan Artefak berpengaruh positif dan signifikan pada

kepuasan konsumen Liep’s Cafe di Bandar Lampung.

Berdasarkan hipotesis tersebut, maka model penelitian ini adalah sebagai berikut:

Servicescape

X1 : Kondisi Sekitar

X2 : Tata Letak Ruang dan Fungsional Kepuasan Konsumen (Y)

X3 : Tanda, Simbol dan Artefak

Gambar 2.2 Paradigma Penelitian
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian

deskriptif verifikatif. Sugiyono (2011:206) mengungkapkan bahwa penelitian

deskriptif verifikatif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisa data

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum atau generalisasi.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata yang diperoleh melalui

informasi baik lisan ataupun tulisan.

b. Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka yang diperoleh dari objek

yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung tidak
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melalui perantara, dengan membagikan kuesioner kepada para responden.

Data ini digunakan untuk mengetahui tanggapan mengenai lingkungan fisik

(servicescape) yang mempengaruhi kepuasan konsumen di Liep’s Cafe di

Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara. Data

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari manajemen Liep’s Cafe yang

menunjukkan nilai penjualan selama 4 tahun terakhir dari tahun 2014

hingga 2017.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti menelaah berbagai literatur, jurnal

internasional dan bahan teori lainnya yang berkaitan dengan masalah yang

dibahas.

b. Kuesioner

Merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan daftar

pernyataan tertulis kepada responden.


D. Variabel Penelitian dan Skala Pengukuran

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala suatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut,

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:38).
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Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (independent)

dan variabel terikat (dependent). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Variabel Bebas (Independent Variable)

Menurut Sugiyono (2013:39) variabel bebas adalah variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah lingkungan fisik

atau servicescape, pengukuran variabel mengadopsi item pernyataan yang

dikembangkan atau diterapkan oleh Mary Jo Bitner (1992) dalam Ingrid dan

Anna (2010).

b. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Menurut Sugiyono (2013:39) variabel terikat adalah variabel yang

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel

terikat dalam penelitian ini adalah kepuasan konsumen, pengukuran variabel

mengadopsi item pernyataan yang dikembangkan atau diterapkan oleh

Roscoe Hightower et al., (2002) dalam Ingrid dan Anna (2010).

Tabel 3.1 Variabel dan Item Pengukuran
Variabel Dimensi Item Pengukuran Skala

Musik yang diputar Likert
menyenangkan

Servicescape Kondisi Sekitar  Aroma yang ada menggugah
(X) selera makan

(Mary Jo Warna furnitur sesuai dengan
Bitner, 1992 warna dinding
dalam Ingrid Warna furnitur sesuai dengan

dan Anna warna lantai
2010)  Pencahayaan Cafe sudah tepat

 Suhu udara terasa nyaman
 Kebisingan disekitar tidak
mengganggu kenyamanan
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Tabel 3.1 Variabel dan Item Pengukuran (Lanjutan)
Variabel Dimensi Item Pengukuran Skala

 Tata letak sudah sesuai pada Likert
tempatnya

Tata Letak Ruang dan  Interior didekorasi dengan gaya
Servicescape Fungsinya yang menarik

(X)  Interior dinding sesuai dengan
(Mary Jo tema keseluruhan Cafe

Bitner, 1992  Interior lantai sesuai dengan
dalam Ingrid tema keseluruhan Cafe

dan Anna  Papan nama Cafe terlihat jelas Likert
2010) Tanda, Simbol, dan  Tanda yang tersedia

Artefak memudahkan arah yang akan
dituju
 Hiasan dinding yang dipajang
menarik


Kepuasan merupakan  Saya senang dengan pengalaman Likert
Kepuasan perasaan senang atau yang saya alami di Cafe ini
Konsumen kecewa yang muncul  Saya puas dengan pengalaman

(Y) setelah membandingkan saya di Cafe ini
Hightower kinerja dari sebuah  Saya benar-benar menikmati
et al., 2002 produk datang ke Cafe ini

dalam Ingrid  Saya gembira dengan pengalaman
dan Anna yang saya alami di Cafe ini

2010)  Pergi ke Cafe ini menyenangkan

2. Skala Pengukuran

Pengisian kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2009:86).

Menurut Sugiyono (2009:132) daftar pernyataan digolongkan ke dalam lima

tingkatan yaitu:

 Skor 5, dengan kategori Sangat Setuju (SS)

 Skor 4, dengan kategori Setuju (S)

 Skor 3, dengan kategori Netral (N)

 Skor 2, dengan kategori Tidak Setuju (TS)

 Skor 1, dengan kategori Sangat Tidak Setuju (STS)
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E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:117). Populasi

dari penelitian ini adalah keseluruhan konsumen yang pernah datang ke Liep’s

Cafe di Bandar Lampung.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang

memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang diangap dengan mewakili

populasi, sehingga agar sampel yang diambil dapat mewakili populasi maka

pengambilan sampelnya harus secara tepat (Sugiyono, 2009:118). Metode

pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability

sampling dengan teknik purposive sampling sesuai dengan masalah dan tujuan

penelitian.

Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan populasi yang terdapat pada objek

penelitian, yaitu konsumen Liep’s Cafe di Bandar Lampung. Kriteria pemilihan

sampel yang ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling yaitu responden

yang berusia 17 tahun keatas dan lebih dari 1 kali berkunjung ke Liep’s Cafe di

Bandar Lampung.

Ukuran populasi dalam peneltian ini belum diketahui dengan pasti. Widiyanto

(2008:58) menyebutkan bahwa untuk ukuran populasi dalam penelitian yang tidak

dapat diketahui dengan pasti jumlahnya, maka besar sampel yang digunakan dapat
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dihitung dengan rumus sebagai berikut:

n = Z
2

4 (Moe)
2

Keterangan :

n = ukuran sampel

Z = 1,96 pada tingkat signifikansi tertentu (derajat keyakinan 95%)

Moe = Margin Of Error (tingkat kesalahan maksimum adalah 10%)

Dengan menggunakan rumus diatas, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

n = (1,96)
2

4 (10%)
2

n = 96,04 ≈ 97 atau 100 (pembulatan)

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa sampel yang diambil dalam penelitian

ini adalah sebanyak 100 responden.


F. Uji Item Pernyataan

1. Uji Validitas

Ghozali (2006:49) menyatakan uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau

valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan

dan kuesioner mampu mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner

tersebut.

Menurut Sekaran (2011:115) apabila hasil model analisis faktor menunjukan

bahwa dengan signifikansi dibawah 0,05 dan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

Measure of Sampling Adequacy (MSA), Anti Image Correlation dan Factor

Loading ≥ 0,5 maka item pernyataan dinyatakan valid dan sampel bisa diteliti

lebih lanjut. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS 17.0
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2. Uji Reliabilitas

Sugiyono (2013:132) mengemukakan pengujian reliabilitas ditunjukan oleh

koefesien Cronbach’s Alpha. Hasil pengujian dikatakan reliabel jika nilai

Cronbach’s Alpha ≥ 0,6 dan nilai Cronbach’s Alpha ≥ Cronbach’s Alpha if item

Deleted. Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS 17.0.


G. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan

regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan

konsisten. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji asumsi

normalitas.

1. Uji Asumsi Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

pegganggu atau residual memiliki distribusi normal. Menurut Ghozali

(2006:147) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi, baik variabel dependen maupun variabel independen keduanya

mempunyai distribusi normal atau tidak.

 Jika Probabilitas / sig > 0,05 maka distribusi normal.

 Jika Probabilitas / sig < 0,05 maka berdistribusi tidak normal.
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H. Teknik Analisis Data

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak berbentuk angka-angka yang

diperoleh dari pengamatan maupun wawancra. Dalam penelitian ini analisis

kualitatif tersebut adalah hasil pernyataan responden yang tertuang pada kuesioner

kemudian disimpulkan.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis ini digunakan untuk mengasumsikan bahwa terdapat hubungan linear

antara variabel lingkungan fisik (servicescape) pada kepuasan konsumen. Analisis

yang digunakan meliputi pengujian terhadap kondisi sekitar, tata letak ruang dan

fungsional, tanda, simbol, artefak serta kepuasan konsumen.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Adapun bentuk

umum persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

Y = a + β1 Χ1 + β2 Χ2 + β3 Χ3 + е

Keterangan:

Y = Kepuasan Konsumen X2 = Tata Letak Ruang dan Fungsinya

a = Konstanta X3 = Tanda, Simbol dan Artefak

β = Koefisien Regresi ε = Standard Error

X1 = Kondisi Sekitar
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I. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji-t)

Sugiyono (2011:215) mengemukakan bahwa uji-t menentukan seberapa besar

pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Pengujian ini

dilakukan dengan uji-t pada tingkat keyakinan 95% dengan kriteria pengujian:

Ho diterima dan Ha ditolak bila t hitung ≤ t tabel

Ho ditolak dan Ha diterima bila t hitung ≥ t tabel

2. Uji Koefisien Determinasi (R
2
)

Fungsi dari koefisien determinasi (R
2
) adalah untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependent. Nilai

koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R
2

yang kecil menunjukkan

kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependent

yang sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independent

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi

dependent.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hasil

hipotesis awal yang menyatakan terdapat pengaruh dimensi lingkungan fisik

(servicescape) yang terdiri dari kondisi sekitar, tata letak ruang dan fungsional,

tanda, simbol dan artefak berpengaruh positif pada kepuasan konsumen Liep’s

Cafe di Bandar Lampung, sehingga hipotesis diterima. Hal ini berdasarkan pada

alasan berikut:

1. Hasil uji t sub variabel diketahui bahwa nilai t hitung variabel dimensi lingkungan

fisik (servicescape) yaitu kondisi sekitar, tata letak ruang dan fungsional, tanda

simbol, artefak lebih besar dari t tabel, dengan nilai signifikansi dibawah alpha

yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan semua variabel dimensi lingkungan

fisik (servicescape) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada kepuasan

konsumen, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak.

2. Hasil uji R2 menunjukkan nilai variabel dimensi lingkungan fisik (servicescape)

berperan dalam mempengaruhi variabel kepuasan konsumen sebesar 33,6% dan

sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
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B. Saran

Saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sub variabel kondisi sekitar dengan pernyataan musik yang diputar

menyenangkan memperoleh persentase terendah dibandingkan pemyataan

lainnya, dengan begitu sebaiknya pihak manajemen Liep's Cafe harus

memutarkan musik-musik yang familiar sesuai dengan keinginan konsumen,

contohnya musik jazz dan folk sehingga memberi kesan suasana yang santai.

2. Sub variabel tata letak ruang dan fungsional dengan pemyataan interior dinding

sesuai dengan tema keseluruhan Cafe memperoleh persentase terendah

dibandingkan pemyataan lainnya, dengan begitu sebaiknya pihak manajemen

Liep's Cafe harus mendesain ulang interior dinding dengan memasang foto-foto

bertemakan makanan agar semakin menggugah selera makan konsumen.

3. Sub variabel tanda, simbol dan artefak dengan pernyataan tanda yang tersedia

memudahkan arah yang akan dituju memperoleh persentase terendah

dibandingkan pernyataan lainnya,  dengan begitu sebaiknya pihak manajemen

Liep's Cafe hams memperhatikan  kembali tanda maupun simbol yang tersedia

seperti menambah petunjuk arah menuju toilet dan musholla, mendesain ulang

nomor meja, mendesain ulang tanda parkir kendaraan maupun garis parkir untuk

kendaraan roda empat. Sehingga konsumen yang berkunjung dapat dengan mudah

menuju arah yang dituju, dengan demikian menambah nilai estetika bagi

konsumen.

4. Liep’s Cafe harus mempertimbangkan kembali strategi yang berkaitan dengan

dimensi lingkungan fisik (servicescape) yang meliputi kondisi sekitar, tata letak

ruang dan fungsional, tanda, simbol dan artefak. Hal itu dikarenakan ketiga sub



56

dimensi tersebut merupakan keunggulan kompetitif dari perusahaan untuk

mempertahankan kepuasan konsumen dan berkembang ketingkat yang lebih

tinggi.

5. Saran untuk peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian ini,

sebaiknya menggunakan variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam

penelitian ini. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui variabel lain yang turut

mempengaruhi kepuasan konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

Bitner, Marry. Jo. 1992. Servicescape: The Impact Of Physical Surrounding On
Customer and Employees. Journal Of Marketing, 56 (2), 57-71.

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS.
Cetakan Keempat. Semarang: Universitas Diponegoro.

Hightower, R., Brady, M. K., dan Baker. 2002. Investigating The Role Of The
Phsycal Environment In Hedonic Service Consumtion: An Exploratory
Study Of Sporting Events. Journal Of Business Research, 55, 697-707.

Kotler, Philip., dan Keller, Kevin Lane. 2009. Manajemen Pemasaran.
Edisi 13. Jilid 2. Jakarta: Erlangga.

Kotler, Philip., dan Amstrong. 2012. Prinsip-prinsip Pemasaran.
Edisi 13. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.

Kotler, Philip., and Keller, Kevin Lane. 2013. Marketing Management 14th.
England: Pearson Education, Inc.

Lin, Y. Inggrid., dan Matilla, Anna. S. 2010. Restaurant Servicescape, Service
Encounter, and Preceived Congurency on Customers’ Emotions and
Satisfaction. Journal Marketing and Management, 19, 819-841.

Lovelock, Christopher., Wirtz, Jochen., Mussry, Jacky. 2011. Pemasaran Jasa:
Manusia, Teknologi, dan Strategi Perspektif Indonesia.
Edisi 7. Jilid 2. Jakarta: Erlangga.

Lupiyoadi, Rambat. 2013. Manajemen Pemasaran Jasa.
Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Pankey, Tito P. 2013:233. Analisis Servicescape Terhadap Loyalitas Pengunjung
Pada Hotel Berbintang di Manado (Studi Pada Hotel Quality Manado)
Jurnal EMBA. Vol.1 No.3.

Sekaran, Uma. 2011. Research Methods For Business
Edisi 1 dan 2. Jakarta: Salemba Empat.



Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
dan R & D). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kombinasi.
Bandung: Alfabeta.

Widiyanto, Ibnu. 2008. Metodologi Penelitian.
Semarang: Universitas Diponegoro.

Zeithaml, Valarie A., dan Bitner, Mary Jo. 2003. Service Marketing.
New York: Mc Graw Hill Inc, Int’l Edition.

www.bandarlampungkota.bps.go.id diakses 28 Oktober 2017.


	1 COVER LUAR.pdf
	2 ABSTRAK.pdf
	3 COVER DALAM.pdf
	4 SCAN.pdf
	5 RIWAYAT HIDUP PERSEMBAHAN DLL.pdf
	6 DAFTAR ISI, TABEL, GAMBAR, LAMPIRAN.pdf
	BAB 1.pdf
	BAB 2.pdf
	BAB 3.pdf
	BAB 5.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

