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Oleh 
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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 adalah 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 (servicecape) yakni: kondisi 
sekitar (XI), tata letak ruang dan fungsional (X2), tanda, simbol, dan artefak (X3) 
berpengaruh positif dan signifikan pada word of mouth (Y). Besarnya kontribusi 
dimensi lingkungan fisik (servicescape) pada Word of Mouth 49,7% sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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ABSTRACT 

 

 

THE INFLUENCE OF SERVICESCAPE ON WORD OF MOUTH ON 
PAVILION RESTO AND CAFE BANDAR LAMPUNG 

 
  By 

 

 

Muhammad Mukhtaridi Ratu Agung 
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 word 
of mouth (Y). The amount of contribution of the physical environment dimension 
(servicescape) on word of mouth of 49.7% the rest is influenced by other variables 
that are not examined. 
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I. PENDAHULUAN 
 

 
 
A. Latar Belakang Penelitian 
 
 
Perkembangan ekonomi di Indonesia begitu pesat dari tahun ke tahun. Hal ini 

sangat berpengaruh terhadap industri-industri yang ada di Indonesia. 

Perkembangan dalam sektor jasa membawa perubahan pada pola hidup 

masyarakat yang tentu saja akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan hidup 

masyarakat akan jasa. Hal ini menuntut para pelaku usaha untuk berlomba-lomba 

menciptakan strategi pemasaran yang tepat untuk memenangkan kompetisi dalam 

hal menarik niat konsumen untuk membeli produk ataupun jasa yang mereka 

tawarkan. Berbagai jenis jasa banyak ditawarkan seperti contohnya, asuransi, jasa 

penerbangan, hiburan, dan rekreasi sampai restaurant. 

Industri kuliner khususnya di kota Bandar Lampung setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Tahun 2015, pada 

industri rumah makan di Bandar Lampung menunjukkan angka yang semakin 

meningkat dari jumlah 127 rumah makan dan 4 restoran pada Tahun 2010 hingga 

jumlah pada Tahun 2016 yakni 192 rumah makan dan 49 restoran yang tersebar di 

Bandar Lampung. Restoran kini menjadi gaya hidup masyarakat masa kini disela-

sela waktu kosong mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk sekedar 

berkumpul dan bersantai bersama. Tempat yang nyaman, lokasi yang strategis, 
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serta pelayanan yang ramah menjadi tempat berkumpul favorit anak muda hingga 

orang dewasa. 

Salah satu restoran yang ada di Bandar Lampung adalah Pavilion Resto and  Cafe. 

Pavilion  Resto and Cafe yang terletak di jalan Kyai H. Ahmad Dahlan No.74 

Bandar Lampung. Sesuai dengan namanya "Pavilion", hadir dengan memberikan 

suasana bersantai  seolah sedang berada di  beranda rumah. Kenyamanan lokasi 

bersanding lengkap dengan banyak pilihan menu yang disajikan mulai dari 

hidangan western hingga puluhan jenis kulliner nusantara. 

 

Maraknya Instagram menjadi media yang berperan dalam memperkenalkan 

produk dan jasa yang ditawarkan berbagai macam Café yang ada di Bandar 

Lampung. Penggunaan media sosial Instagram digunakan sebagai alat bantu 

promosi yang digunakan oleh beberapa Café yang ada di Bandar Lampung, salah 

satunya adalah Pavilion Resto and Cafe yang memiliki nama akun Instagram 

@pavilionresto dengan pengikut sebanyak lebih dari 2000 orang dan masih terus 

bertambah seiring berjalannya waktu. Akun Instagram @pavilionresto ini dibuat 

dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai menu yang ditawarkan oleh 

Pavilion Resto and  Cafe. Selain itu, akun Instagram @pavilionresto dapat 

menjadi sarana atau media untuk memberikan komentar mengenai menu yang 

ditawarkan oleh Pavilion Resto and  Cafe. Konsumen juga dapat mengirimkan 

foto mereka ke akun Instagram @pavilionresto dengan menggunakan hastag 

#pavilioncafenresto atau menandai foto dengan mencantumkan akun Instagram 

@pavilionresto, dan bisa juga dengan menambahkan lokasi di foto yang akan 

diupload untuk kemudian dipilih yang terbaik lalu diupload ke dalam akun 
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Instagram @pavilionresto dan selanjutnya diberi tanda like dan komentar oleh 

akun pengikut Instagram @pavilionresto yang lain. Gambar 1.1 dibawah ini 

menampilkan hasil testimoni dari akun Instagram 

@pavilionresto dari berbagai konsumen yang mengunjungi Pavilion Resto and 

Cafe. Testimoni tersebut berisikan tentang kepuasan, recommended, delevery 

order, dan kunjungan konsumen. 
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Gambar 1.1 Testimoni dari akun Instagram @pavilionresto 
Sumber: Akun Instagram @pavilionresto, 2017 
 
Berdasarkan Gambar 1.1 menjelaskan hasil testimoni akun Instagram 

@pavilionresto yang berisikan komentar-komentar positif maupun negatif dari 

para pengikut akun Instagram @pavilionresto. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya pengikut yang memberikan tanda like atau suka kepada foto yang 

diunggah, namun terdapat pula komentar negatif yang diberikan oleh pengikut 

akun @pavilionresto, serta terdapat komentar dari para pengikut akun 
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@pavilionresto yang menyatakan recommended dan merasakan kepuasan atas 

pelayanan Pavilion Resto and  Cafe terhadap konsumen. Penerapan dimensi 

Electronic Word of Mouth menurut Goyette et al., (2010:11) yang dilakukan pada 

Pavilion Resto and Cafe yaitu pada dimensi Intensitas dilihat dari seberapa 

banyaknya akun Instagram @pavilionresto mengupload foto menu makanan 

terbaru setiap harinya dan menghasilkan respon yang baik, karena para 

pengikutnya dapat memberikan komentar baik positif maupun negatif di unggahan 

foto yang telah di upload oleh akun Instagram @pavilionresto, kemudian pada 

dimensi Pendapat Positif, terlihat dari banyak komentar positif yang diberikan 

oleh pengikut akun @pavilionresto yang tertera pada setiap postingan foto menu 

makanan yang diunggah ke media sosial Instagram, lalu penerapan pada dimensi 

Pendapat Negatif, terlihat dari komentar negatif yang diberikan oleh pengikut 

kedalam foto menu makanan yang telah diupload diakun Instagram 

@pavilionresto.  

Penggunaan media sosial bagi Pavilion Resto and Cafe adalah untuk mendukung 

kegiatan promosinya dan sebagai sarana untuk berkomunikasi bagi para 

pengikutnya dan siapapun yang terlibat di dalam akunnya. Selain itu, Pavilion 

Resto and  Cafe melaksanakan kegiatan promosinya tidak hanya melalui media 

sosial tetapi juga dengan media elektronik salah satunya yaitu radio. D’radio 

adalah salah satu siaran radio yang di gunakan oleh Pavilion Resto and Cafe yang 

memiliki frekuensi siaran 94,4FM, informasi yang diberikan yaitu tentang produk 

atau jasa yang ditawarkan dan juga promosi atau diskon yang diberikan oleh 

Pavilion Resto and Cafe sehingga dapat meningkatkan minat beli. Jajaran menu 

western pada Pavilion Utama, mulai dari Spaghetti bolognaise cheese, salmon 
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cheese soup, variant makanan hingga beragam minuman.   Selain sajian kuliner 

western, barisan hidangan nusantara juga dapat jadi pilihan yang tersaji pada lima 

gerai Pavilion lainnya. Mulai dari Tahu goreng isi daging dan sayuran, gado gado, 

Mie Aceh Kare pedas, Nasi Goreng Pavilion hingga Sop Buntut.Berikut ini 

merupakan daftar nama pesaing Pavilion Cafe :  

Tabel 1.1 Daftar Nama Pesaing Pavilion Resto and Cafe 
Nama Alamat 

  

Wiseman Cafe Jl. Way Rarem, No.4 Pahoman 
  

De’Rosse Cafe and Resto Jl. Hos Cokroaminoto, No78 Enggal 
  

Flambojan Jl. Flamboyan Enggal 
  

Magnolia Cafe Jl. Jendral Sudirman, No 108 Rawalaut 
  

Agogo Cafe Jl. Gajah Mada Pahoman 
  

Selebriti Cafe Jl. Gatot Subroto, No 73-75 Pahoman 
  

Nudi, Eat , Drink & Leisure Jl  Gatot Subroto, No 16 Pahoman 
       Sumber : Dinas Perindustrian, 2017 

 
Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa persaingan usaha sejenis juga didasari 

oleh salah satu faktor yakni pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya 

mengalami peningkatan dari Tahun 2013 yang berjumlah 942.039 jiwa dan 

bertambah pada Tahun 2015 dengan jumlah 979.287 jiwa menurut Badan Pusat 

Statistik pada Tahun 2015 menunjukkan bahwa banyaknya kesempatan bagi 

pelaku bisnis untuk membuka beragam jenis usaha terutama di sektor kuliner 

seperti restoran, mereka juga harus memikirkan strategi dalam memenangkan 

persaingan. Membangun suatu ketertarikan konsumen melalui bukti fisik dan 

pengemasan lingkungan yang unik dan menarik dapat menjadi strategi agar 

konsumen merasa senang dan puas. 

Lingkungan fisik yang menarik menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen 

untuk datang. Lovelock et al., (2005:214) mendefinisikan lingkungan fisik atau 
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servicescape sebagai gaya dan tampilan dari lingkungan fisik dan elemen-elemen 

pengalaman lainnya yang dirasakan oleh pelanggan di tempat pelayanan. 

Lingkungan fisik dan desain interior yang diperlihatkan Pavilion Resto and Cafe 

yang menjadikan restoran ini berbeda dengan lainnya.yang dapat dimanfaatkan 

pengunjung adalah tersedianya beragam pilihan tempat bersantap sesuai dengan 

selera pengunjung. Mulai dari indoor room, bar, gazebo, garden, sky lounge 

hingga lokasi bersantap yang menyajikan ocean view. 

Berdasarkan teori servicescape menurut Bitner (1992:65-67), berikut servicescape 

yang ada pada Pavilion Resto and Cafe: 

1. Kondisi Sekitar (Ambient Condition) yaitu faktor-faktor yang cenderung 

mempengaruhi alam bawah sadar manusia. 

•Musik, musik yang disediakan oleh Pavilion Resto and Cafe adalah 

musik-musik terbaru yang familiar di telinga konsumen. Musik-musik pun 

selalu diperbaharui setiap bulannya. 

•Aroma, Pavilion Resto and Cafe menggunakan pengharum ruangan 

dengan wangi orange yang dapat menghilangkan bau ruangan.  

•Warna, warna coklat dan putih  merupakan tema yang diusung oleh 

Pavilion Resto and Cafe. 

•Pencahayaan, pencahayaan di Pavilion Resto and Cafe mengandalkan 

cahaya lampu, meskipun demikian jumlah lampu yang disediakan cukup, 

namun penerangan tidak begitu baik. 

•Suhu Udara, penggunaan air conditioning (AC) hanya ditempatkan di 

ruangan khusus yang disediakan Pavilion Resto and Cafe dapat 
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dimanfaatkan konsumen dalam menjaga suhu ruangan agar tetap sejuk dan 

nyaman. 

•Kebisingan, karena letak Pavilion Resto and Cafe berada dipinggir jalan 

dan padatnya pengendara yang berlalu lalang menimbulkan suara yang 

terkadang sedikit mengganggu. 

2. Dimensi Tata Letak Ruang dan Fungsinya (Spatial layout and function), 

yaitu perabot yang diatur dalam lingkungan jasa. 

•Tata letak meja, kursi tersusun dengan rapih dan tidak terkesan sempit. 

•Peralatan seperti sendok,pisau dan garpu tidak tersedia langsung diatas 

meja. 

3. Dimensi Tanda, Simbol, dan Arterfak (Signs, syombls, artifacts), yaitu 

benda-benda lain di lingkungan jasa yang dapat memberikan implisit 

kepada konsumen tentang makna dari tempat dan norma-norma di tempat 

tersebut. 
 

•Papan nama dan logo Pavilion Resto and Cafe terlihat ketika melintasi 

jalan KH. Ahmad Dahlan, akan tetapi logo tersebut tidak begitu besar 

untuk terlihat lebih jelas. 
 
Memperbarui menu baru merupakan program rutin yang digulirkan setiap 

tahunnya oleh Pavilion Resto and Cafe. Berikut ini merupakan daftar menu 

makanan dan minuman pada Pavilion Resto and Cafe di Bandar Lampung. 
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Tabel 1.2 Daftar Menu Pavilion Resto and Cafe 
No. Menu Makanan Menu Minuman 

   

1. Chiken Red Chili With Rice Detox Fruit Salad 
   

2. Gado-Gado Sunrise Lemonade 
   

3. Sop Buntut/Buntut Bakar Orange Crumble dan  
  Strawbery Crumble 

4. Tenderloin Steak Green Emotion 
   

5. Chicken Caribean Hot chocolate Milk 
   

6. Boxing Chicken Caffe Latte 
   

7. Beef Milanesa Cappucino 
   

8. Green Vegetable Salad Machiato 
   
Sumber : Pavilion Resto and Cafe,2018 

Tabel 1.2 menunjukkan daftar menu yang tersedia di Pavilion Resto and Cafe. 

memiliki konsep bak asli pavilion di sebuah rumah mewah, saat memasuki tempat 

ini, kita akan langsung bisa melihat-lihat keadaan sekitar dengan melewati loros 

yang dihiasi dengan beberapa lentera. Di sebelahnya, sudah ada beberapa meja 

yang siap diisi untuk kamu yang ingin menikmati suasana Resto yang 'terbilang 

biasa' tapi nyaman, dan megah jika kalian menghayatinya, apalagi saat sinar 

matahari menyinarinya, keren, ialah muka bangunan Pavilion. Tak hanya itu, 

Pavilion Resto and Cafe juga memilki Bar yang dinamakan Pavilion Bar dan ada 

ruangan VIP yang dilengkapi air conditioner. Pengunjung bisa dengan bebas 

memilih tempat mana saja dan tidak mempengaruhi biaya pada menu yang di 

pesan. Banyaknya Cafe sejenis yang menyediakan produk-produk yang sama 

dengan Pavilion Resto and  Cafe  menjadikan persaingan begitu ketat antar pelaku 

bisnis Cafe and Bar yang berdampak pada volume penjualan yang tercatat setiap 

tahunnya pada Pavilion Resto and Cafe: 
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Tabel 1.3 Nilai Penjualan Pada Pavilion Resto and Cafe tahun 2017 
Bulan Penjualan Perubahan (%) 

JANUARI Rp.38.000.000,-            0% 
FEBRUARI Rp.40.000.000,-        5,26% 

MARET Rp.42.000.000,-            5% 
APRIL Rp.37.000.000,- -11,9% 
MEI Rp.41.000.000,- 10,8% 

   

JUNI Rp.44.000.000,-                   7,31% 
   

JULI Rp.46.000.000,- 4,54% 
   

AGUSTUS Rp.43.000.000,- -6,52% 
   
   

Sumber : Pavilion Resto and  Cafe, 2017 
 
Pada Tabel 1.3 menunjukkan pendapatan Pavilion Resto and  Cafe selama 8 bulan 

terakhir mengalami penurunan sebesar -11,9% pada bulan April sebesar 

Rp37.000.000,- ke bulan Agustus senilai Rp.43.000.000,-.. Kondisi keuangan 

Pavilion Resto and Cafe . 

seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.3 mengharuskan manajemen Pavilion 

Resto and Cafe untuk menciptakan strategi yang lebih maksimal dalam 

menciptakan penjualan yang stabil dan melebihi target yang telah ditetapkan. 

 
Strategi pemasaran dibutuhkan agar dapat mempertahankan eksistensi sebuah 

bisnis. Selain memperhatikan lingkungan fisik atau servicescape, strategi yang 

dapat dilakukan oleh pelaku bisnis adalah strategi Word Of Mouth (WOM). Kotler 

dan Keller (2007:204) mengemukakan bahwa WOM atau komunikasi dari mulut 

ke mulut merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik 

secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan 

untuk memberikan informasi secara personal. 

 
Salah satu pakar marketing Indonesia, Handi Irawan mengungkapkan karakter 

orang Indonesia yang suka untuk berkumpul dan bersosialisasi secara informal 
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jelas terjadi karena sudah merupakan bagian dari value atau norma yang memang 

ada dalam darah sebagian suku-suku di Indonesia. Suatu perbincangan dapat 

terbentuk karena adanya ketertarikan terhadap suatu perusahaan, hal tersebut akan 

menjadi perbincangan mulut ke mulut yang dilakukan konsumen dengan natural. 

(www.marketing.co.id berjudul “Karakter dan Perilaku Khas Konsumen 

Indonesia” diakses pada 1 Maret 2012). Berikut ini merupakan komentar-

komentar konsumen terhadap servicescape yang ada di Pavilion Resto and Cafe 

yang diperoleh Peneliti melalui sebuah wawancara singkat dengan 30 konsumen 

yang berada di Pavilion Resto and Cafe pada saat melakukan pembelian: 

Tabel 1.4 Komentar Konsumen Mengenai Lingkungan Fisik 
(Servicescape) yang ada di Pavilion Resto and Cafe. 
No Dimensi Komentar 
1  

 
 
 
 
 
 

Kondisi sekitar 
(ambient 

Condition) 

Pencahayaannya kurang, sehingga 
ketika makan dimalam hari merasa 
kurang nyaman 

2 Air conditioner tidak dipasang di setiap 
sudut ruangan, hanya di satu ruang 
saja, sehingga kesejukan tidak merata 

3 Musik yang diputar adalah musik yang 
familiar 

4 Musik yang diputar hanya musik- 
musik dalam negeri. 

5 Aroma manu makanab tercium ketika 
memasuki restoran. 

6 Warna hitam sedikit mengganggu, 
membuat ruangan menjadi lebih gelap. 

7 Suara kendaraan dari luar membuat 
suasana menjadi kurang begitu 
nyaman. 

8 Kebersihan dibagian depan restoran 
cukup terjaga. 

9 Parfum ruangan kurang terasa 
wanginya. 

10 Lantai, cat dinding, dan hiasan 
menyesuaikan dengan konsep warna 
yang ditentukan. 

 
 
 

http://www.marketing.co.id/
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Tabel 1.4 Komentar Konsumen Mengenai Lingkungan Fisik 
(Servicescape) yang ada di Pavilion Resto and Cafe. (Lanjutan) 
11  

 
 
 
 
 
 

Tata letak ruang 
dan fungsinya  

(Spatial layout and 
function) 

Meja dan kursi tersusun rapih dengan 
warna yang menyesuaikan dengan 
tema Pavilion Resto and Cafe. 

12 Sisi lesehan yang hanya menyedikan 4 
meja, terlalu sedikit. 

13 Ruangan dengan pendingin udara 
hanya menyediakan 5 meja saja. 

14 Kursi yang disediakan sangat nyaman 
karena ada sandaran. 

15 Peralatan makan berfungsi dengan 
baik. 

16 Penempatan meja kasir cukup strategis 
dengan berada ditengah. 

17 Mushola nya kurang begitu besar dan 
nyaman. 

18 Papan nama Pavilion Resto and Cafe 
tidak begitu jelas terlihat tulisannya. 

19 Penempatan toilet kurang strategis. 
20 Area parkir memadai. 
21  

 
 
 
 
 

Tanda simbol, dan 
Artefak  

(Signs, symbol, 
artifacts) 

Papan nama Pavilion Resto and Cafe 
terlihat jelas saat melewati restoran 
tersebut. 

22 Pajangan atau hiasan dinding 
menunjukkan gambar kegiatan sosial 
yang rutin dilakukan oleh Pavilion 
Resto and Cafe. 

23 Hiasan yang dipajang yaitu menu- 
menu yang paling favorit. 

24 Terdapat pesan atau kutipan disetiap 
hiasan yang dipajang. 

25 Tidak ada petunjuk arah menuju toilet 
dan mushola. 

26 Dekorasi ruuang menarik 
27 Pajangan dinding berisi menu makanan 

menarik untuk dilihat. 
28 Petunjuk arah menuju wastafel terlihat 

jelas. 
29 Penempatan pajangan kurang merata. 
30 Hiasan dan desain yang terlalu 

monoton.  
        Sumber : Wawancara oleh Peneliti, 2017 
 

Tabel 1.4 merupakan hasil yang di dapat oleh peneliti dari wawancara singkat 

tentang servicescape yang ada di Pavilion Resto and Cafe. Salah satu cara dalam 
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meningkatkan penjualan yaitu melalui pemuasan lingkungan fisik atau 

servicescape. 

Suatu perusahaan jasa harus menata servicescape melalui bukti-bukti fisik yang 

menarik, unik, dan menyenangkan agar dapat mendorong konsumen untuk 

memperbincangkan hal tersebut melalui word of mouth. Melihat pentingnya 

lingkungan fisik atau servicescape dalam restoran yang dapat berpengaruh pada 

word of mouth di kalangan konsumen, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “PENGARUH DIMENSI SERVICESCAPE 

TERHADAP WORD OF MOUTH (Studi Pada Pavilion Resto and Cafe di 

Bandar Lampung).” 

 

B. Identifikasi Masalah 
 
Bisnis kuliner di Bandar Lampung berkembang pesat, dimana dapat dilihat 

persaingan tempat makan di Bandar Lampung begitu tinggi. Banyaknya bisnis 

kuliner mulai dari yang berskala kecil seperti warung-warung dan tenda yang 

berada di pinggir jalan hingga yang berskala menengah seperti rumah makan dan 

cafe hingga bisnis berskala besar seperti hotel dan restoran-restoran. 

Menjamurnya tempat makan yang ada di Bandar Lampung memudahkan 

konsumen untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tabel 1.3 

menunjukkan fluktuasi penjualan Pavilion Resto and Cafe selama delapan bulan 

terakhir. Selain itu Tabel 1.4 mengenai komentar konsumen terhadap servicescape 

dari Pavilion Resto and Cafe menunjukkan bahwa Word of mouth dari beberapa 

konsumen yang diwawancarai cenderung positif meskipun konsumen tersebut 

menyadari bahwa desain lingkungan fisik Pavilion Resto and Cafe belum cukup 

baik. Hal tersebut harus menjadi pertimbangan manajemen Pavilion Resto and 
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Cafe untuk lebih  memperhatikan kembali lingkungan fisik atau servicescape agar 

target yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

Terdapat perbedaan teori (gap teori) dalam menentukan indikator dari 

servicesape. Baker (1986:28) dalam rangka penelitian menggabungkan faktor 

sosial (misalnya lainnya pelanggan dan karyawan) sedangkan dari kerangka 

Bitner (1992:60) pelanggan lain dan karyawan tidak termasuk dalam indikator 

servicescape. Peneliti mengadopsi penelitian Bitner bahwa pelanggan lain dan 

karyawan tidak termasuk dalam indikator servicescape karena servicescape 

merupakan lingkungan fisik yang diciptakan manusia, berbeda dari lingkungan 

alam atau sosial. Pelanggan lain dan karyawan lebih menekankan kepada kualitas 

pelayanan bukan pada servicescape. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui apakah dimensi servicescape 

yang ditawarkan oleh Pavilion Resto and Cafe berpengaruh terhadap Word Of 

Mouth. Sehingga peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 
 

1. Apakah dimensi kondisi sekitar berpengaruh terhadap word of mouth 

Pavilon Resto and Cafe? 
 

2. Apakah dimensi tata letak ruang dan fungsinya berpengaruh terhadap word 

of mouth Pavilion Resto and Cafe? 
 

3. Apakah dimensi tanda, simbol, dan artefak berpengaruh terhadap word of 

mouth Pavilion Resto and Cafe? 

 
C. Tujuan Penelitian 
 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh dimensi kondisi sekitar terhadap word of mouth 

Pavilion Resto and Cafe. 
 



15 
 

2. Untuk mengetahui pengaruh dimensi tata letak ruang dan fungsinya 

terhadap word of mouth Pavilion Resto and Cafe. 
 

3. Untuk mengetahui dimensi tanda, simbol, dan artefak terhadap word of 

mouth Pavilion Resto and Cafe. 

 
 

D. Manfaat Penelitian 
 
Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
1. Bagi Praktisi 
 
Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam 

menerapkan strategi perusahaan untuk suatu produk atau jasa guna menciptakan 

kepuasan pada pelanggan untuk dapat menciptakan keunggulan bersaing terhadap 

perusahaan. 

2. Bagi Akademisi 
 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan 

kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan 

servicescape dan word of mouth. 
 
3. Bagi Peneliti 
 
Hasil penelitian ini sebagai salah satu karya ilmiah guna memenuhi persyaratan 

untuk meraih gelar Strata Satu (S-1) bagi peneliti. 



 
 

 
 
 
 
 
 

II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN 
HIPOTESIS 

 
 
 
A. Kajian Pustaka 
 
 
1. Pengertian Pemasaran 

 
Istilah pemasaran dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama marketing. 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan penting dari perusahaan dalam 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang pada akhirnya dapat 

menghasilkan keuntungan. Subagyo (2010:4) mengatakan pemasaran adalah 

sebuah sistem bagian dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, 

memberi harga, mempromosikan, dan mendistribusikan jasa serta barang-barang 

pemuas keinginan pasar. American Marketing Association dalam Kotler dan 

Keller (2009:5) mengatakan bahwa: 

 “Marketing is an organization function and a set processes for creating 
communicating, and delivering value to customers and for managing customer 
relationship in ways that benefit the organization and it stakeholders”. 
 

Pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada 

pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang 

menguntungkan organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

organisasi. 
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2. Jasa  

2.1 Pengertian Jasa 
 
 

Pengertian jasa menurut Kotler dan Amstrong (2010:27) ialah setiap tindakan atau 

kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak 

berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Selain itu Lovelock 

dan Wirtz (2011:37) mendefinisikan jasa (service) menjadi kegiatan ekonomi 

yang ditawarkan satu pihak kepada pihak lain, dalam jangka waktu tertentu 

(timebased), dalam bentuk suatu kegiatan (performance) yang akan membawa 

hasilyang diinginkan oleh penerima, objek, maupun aset-aset lainnya yang 

menjadi tanggung jawab dari pembeli, sebagai pertukaran dari uang, waktu, dan 

upaya, pelanggan jasa berharap akan mendapatkan nilai (value) dari suatu akses 

dari barang- barang, tenaga kerja, tenaga ahli, fasilitas, jejaring dan sistem tertentu 

tetapi para pelanggan biasanya tidak akan mendapatkan hak milik dari unsur-

unsur fisik yang terlibat dalam penyediaan jasa tersebut. 

Lupiyoadi (2006:7) juga mendefinisikan jasa merupakan semua aktivitas ekonomi 

yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang 

umumnya di konsumsi pada saat yang sama dengan waktu dihasilkan dan 

memberikan nilai tambah (misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau 

kesehatan) atau pemecahan masalah yang dihadapi oleh konsumen. Dari definisi-

definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jasa bukanlah suatu barang 

melainkan suatu proses atau aktivitas yang tidak berwujud yang ditawarkan 
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produsen kepada konsumennya, namun tidak menyebabkan terjadinya 

perpindahan kepemilikan. 

 

2.2 Karakteristik Jasa 
 
Menurut Griffin (1996) dalam Lupiyoadi (2006:7) karakteristik jasa adalah 

sebagai berikut: 

a. Intangibility (tidak berwujud) 
Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu 

dibeli. Nilai penting dari hal ini adalah nilai tak berwujud yang dialami konsumen 

dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, atau kenyamanan. 
 

b. 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. 
 

c. Customization (kustomisasi) 
 
Jasa seringkali di desain khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat atau 

karakteristik utama dari jasa adalah tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, 

atau dicium sebelum jasa itu dibeli, kemudian jasa juga tidak dapat disimpan, dan 

jasa memiliki banyak variasi bentuk, kualitas serta jenis tergantung pada siapa 

jasa tersebut dijual. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan konsumen jasa yang 

berbeda-beda, sehingga jasa yang dijual disesuaikan dengan permintaan 

konsumennya. 

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

karateristik jasa yang sangat mempengaruhi desain program pemasaran: 
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a. Tak berwujud (intangibility) 

 
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”. 
 

b. Tak terpisahkan (inseparability) 
 

Sementara jasa fisik dibuat, dimasukkan dalam persediaan, didistribusikan 

melalui berbagai perantara, dan dikonsumsi kemudian, jasa umumnya di 

produksi dan dikonsumsi sekaligus. Jika seseorang memberikan jasa, maka 

penyedia menjadi bagian dari jasa itu. 
 

c. Bervariasi (variability) 
 

Kualitas jasa tergantung pada siapa yang menyediakannya, kapan dan 

dimana, kepada siapa, jasa sangat bervariasi. 
 

d. Dapat musnah (perishability) 
 

Jasa tidak dapat disimpan, jadi dapat musnahnya jasa bisa menjadi 

masalah ketika permintaan berfluktuasi. 

2.3 Pengembangan Konsep Prouduk Jasa 
 
 
Pengembangan konsep jasa (service concept) yang dikenal dengan “The FlowerOf 

Service” (Lovelock and Wirtz, 2011 dalam Lupiyoadi, 2006:109). Perusahaanjasa 

menawarkan kepada pelanggannya satu paket manfaat yang terdiri atas dua 
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bagian, yaitu produk inti dan layanan atau jasa pelengkap (supplementary service) 

yang dapat menambahkan nilai bagi produk inti tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 2.1 The Flower Of Service  
Sumber: Lovelock and Wirtz, 2011 dalam Lupiyoadi (2006:109) 

 
 

 
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, yang pertama yaitu layanan yang bersifat 

memfasilitasi atau unsur layanan yang memudahkan penggunaan dari jasa inti 

(exception, safe keeping, hospitality, consultation) yang kedua adalah layanan 

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

(information, payment,  billing, order taking). Lovelock dan  Wirtz  (2011:129) 

membagi layanan jasa menjadi dua, yaitu: 
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a. Layanan tambahan yang memperkuat: 
 

• Information (informasi) merupakan bagian penting dalam usaha 

jasa.Informasi yang jelas, lengkap, dan akurat dapat menjadi suatu 

kekuatan dalam persaingan. 
 

• Order taking (penerimaan pesanan) meliputi aplikasi, pengisian 

pesanan,dan revervasi atau check-in. Reservasi (termasuk pembuatan 

janji dan check-in) mewakili jenis penerimaan pesanan khusus yang 

mengharuskanpelanggan untuk menuju unit layanan yang spesifik. 
 

• Billing (penagihan) merupakan hal umum dalam hampir semua usaha 

jasa(kecuali diberikan pelayanan gratis). Penagihan yang tidak akurat, 

tidak terbaca atau tidak lengkap memiliki risiko mengecewakan 

pelanggan. Sebaiknya penagihan bersifat jelas, informatif dan dirinci 

sehingga jelas perhitungan jumlahnya. 
 

• Payment (tagihan) mengharuskan pelanggan untuk melakukan 

pembayaranatas jasa yang digunakan. 

b Layanan tambahan yang mempermudah: 
 

• Consultation, melibatkan dialog untuk mengetahui 

kebutuhanpelanggannya, kemudian mengembangkan solusi yang 

sesuai. 
 

• Hospitality (keramahan), penyedia jasa mampu memberikan 

pelayananlebih. 

 Safe keeping, ketika pelanggan mengunjungi tempat layanan, sering 

kalimereka memerlukan bantuan untuk barang bawaan mereka. Penyedia 

jasa dapat menyediakan tempat penyimpanan barang bawaan tersebut. 
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• Exception, layanan tambahan yang diberikan penyedia jasa diluar 

kebiasaanatau proses penghantaran layanan. 

 
3. Servicescape 
 
 
Menurut Lovelock (2005:214) menunjukkan bahwa servicescape adalah 

lingkungan fisik dimana jasa diberikan kepada konsumen. Bitner (1992:58) 

mendefinisikan 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 

yangmemang sengaja diciptakan supaya mendukung layanan yang diberikan oleh 

suatu perusahaan atau jasa. 

 

3.1Dimensi Servicescape 
 
 
Menurut Hightower Jr and Shariat (2009) dimensi servicescape terdiri dari 3 

unsur utama yaitu : 

a. Dimensi suasana (Ambient) 
 

Faktor suasana merupakan non-visual, kondisi latar belakang di lingkungan 

pelayanan seperti kelembaban, kebersihan, dan pencahayaan. 

b. Dimensi desain atau rancangan (Design) 
 

Faktor desain sendiri terdiri dari dua subdimensi yaitu fungsional dan 

estetika. Subdimensi fungsional seperti fasilitas fisik yang menyenangkan 

dan ruangan yang dirancang dengan baik, sedangkan estetika seperti 

arsitektur yang menarik dan tata letak interior yang menyenangkan. 

c. Dimensi Sosial (Social) 
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Faktor sosial adalah rangsangan yang berhubungan dengan orang-orang 

yang hadir dalam lingkungan selama pertemuan layanan jasa. Terdiri dari 

dua subdimensi yaitu karyawan. Subdimensi karyawan seperti sikap 

karyawan yang suka menolong dan memberikan pelayanan dengan sikap 

ramah, sedangkan subdimensi pelanggan adalah sikap bersahabat, 

keterbukaan dari konsumen. 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bitner (1992:65-67) dalam Lovelock, 

Wirtz, dan Mussry (2011:12) bahwa terdapat tiga dimensi gabungan yang relevan 

untuk analisis sekarang yaitu: kondisi sekitar (Ambient Conditions), tata ruang dan 

fungsional (Spatial Layout and Functionality), serta tanda –tanda, simbol dan 

artefak (Signs, Symbols, and Artifacts). 

 

a. Dimensi Kondisi Sekitar (Ambient Conditions) 
 

Kondisi sekitar atau ambient conditions adalah karakteristik lingkungan 

layanan yang berkaitan dengan kelima panca indera. Tanpa disadarai 

ambient conditions dapat mempengaruhi emosional, persepsi dan juga 

perilaku seseorang. Kondisi sekitar juga akan menghasilkan dan 

menimbulkan suasana hati dari seorang konsumen terhadap apa yang 

dirasakannya. Adapun sub dimensi dari ambientconditions yaitu musik, 

aroma, warna, pencahayaan, suhu udara, kebisingan(noise). 

• 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 
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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 respons tertentu dari konsumennya, 

bahkan dapat mempengaruhi keinginan berbelanja seseorang.  

Peneliti Olfaction, Alan R. Hirsch, M.D., dari Smell dan Taste Treatment 

and research Faoundation dalam Lovelock et al., (2010:16) menyakini 

bahwa dimasa depan kita akan memahami aroma dengitu baiknya sehingga 

kita dapat menggunakan aroma untuk mengatur perilaku manusia. 

• Warna 
 

Warna adalah salah satu dimensi servicsescape yang memiliki dampak yang 

besar terhadap perasaan seseorang. Warna yang berbeda-beda akan 

menimbulkan suatu kesan yang berbeda pula terhadap perasaan seseorang. 
 

• Pencahayaan 
 

Pencahayaan dalam lingkungan fisik mempengaruhi persepsi konsumen 

terhadap kualitas dari suatu ruangan. Pencahayaan yang diatur seefektif 

mungkin dengan disesuaikan pada warna ruangan, furnitur ruangan akan 

menanamkan nilai dalam benak konsumen terhadap kondisi yang 

menyenangkan dan lebih positif dari pada pencerahan yang tidak di atur. 
 

• Suhu Udara 
 

Suhu udara digunakan dalam servicescape untuk mendeskripsikan 

bagaimana udara dari suatu ruangan yang dimaksud. Udara yang panas atau 
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dingin akan mempengaruhi tingkat kenyamanan seorang konsumen ketika 

sedang mengkonsumsi jasa tertentu. 

• Kebisingan (noise) 
 

Kebisingan biasanya dikenal dengan istilah suara berisik atau suara yang 

mengganggu. Kebisingan dalam lingkungan fisik 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. Dimensi Tata Letak Ruang dan Fungsinya (Spatial Layout and 

Functionality)Tata Letak ruang mengacu pada cara dimana objek seperti 

mesin, peralatan, dan perabot diatur dalam lingkungan jasa (Bitner, 1992). 

Fungsionalitas merujuk pada kemampuan benda-benda tersebut untuk 

memudahkan performa transaksi layanan. Tata letak ruang dan 

fungsionalitas menciptakan servicescape visual dan fungsional sehingga 

penghantaran dan konsumsi layanan bisa terjadi. 

 

c. Dimensi Tanda, Simbol, dan Artefak (Signs, Symbols, and 

Artifacts)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 lingkungan jasa. Menurut Bitner (1992), tanda, simbol, dan artefak 

adalah benda-benda lain dilingkungan jasa yang kurang dapat 

berkomunikasi secara langsung dibandingkan dengan tanda-tanda, namun 
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memberikan isyarat implisit kepada konsumen tentang makna dari tempat 

dan norma-norma di tempat tersebut. 

4.Word Of Mouth (WOM) 
 
 
Strategi pemasaran dibutuhkan agar dapat mempertahankan eksistensi sebuah 

bisnis. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh pelaku bisnis adalah strategi 

Word Of Mouth (WOM). "Word of Mouth Marketing adalah komunikasi 

tentangproduk dan jasa antara orang-orang yang dianggap independen dari 

perusahaan yang menyediakan produk atau jasa, dalam medium yang akan 

dianggap independen dari perusahaan. Komunikasi ini bisa saja berupa 

percakapan, atau hanya satu arah testimonial. Contohnya seperti berbicara 

langsung, melalui telepon, e-mail, listgroup, atau sarana komunikasi lainnya” 

(Silverman, George. 2001:25). 

Kotler dan Keller (2007:204) mengemukakan bahwa word of 

mouthcommunication (WOM) atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan 

proseskomunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu 

maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk 

memberikan informasi secara personal. Komunikasi dari mulut ke mulut 

merupakan salah satu saluran komunikasi yang sering digunakan oleh perusahaan 

yang memproduksi baik barang maupun jasa karena komunikasi dan mulut ke 

mulut (word of mouth) dinilai sangat efektif dalam memperlancar proses 

pemasaran dan mampu memberikan keuntungan kepada perusahaan. 

 

Hasan (2010:25) mengemukakan alasan WOM dapat menjadi informasi yang kuat 

karena sumber informasi yang independen dan jujur, yang artinya ketika informasi 
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datang dari seorang teman itu lebih kredibel karena tidak ada keterkaitan dari 

orang tersebut dengan perusahaan produk tersebut. Selain itu, saluran komunikasi 

personal word of mouth tidak membutuhkan biaya yang besar karena dengan 

melalui pelanggan yang puas, rujukan atau referensi terhadap produk hasil 

produksi perusahaan akan lebih mudah tersebar ke konsumen-konsumen lainnya 

(Kotler & Keller, 2007). 

 

4.1 Komponen Word of Mouth 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Proses WOM 
 
Sumber: Saurabh Kanwar. What’s the buzz: Demistifying Word of Mouth Strategy  

M Research Paper, (2002:4). 
 

Model di atas dimaksudkan untuk memberikan gambaran sederhana atas hal-hal 

yang berkaitan dengan proses WOMM. Ketiga hal diatas yaitu content, context 

dan carrier disebut konstituen dari proses WOMM. 

a. Content : Content di sini dimaksudkan sebagai pesan atau informasi 

yangmenjadi bahan pembicaraan dalam proses dan interaksi WOM. Pesan 

atau informasi tersebut dapat bersifat positif atau negatif dalam kaitannya 

dengan merek atau produk yang menjadi bahan pembicaraan. 
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b. Context : Pengertian dari context disini adalah bila isi pesan atau content 

mengalami proses penerimaan (decoding) dan pengiriman pesan (encoding). 

Context juga mengacu pada saluran (channel) yang dipakai pada suatu 

proses pesan. Contoh dari channel dapat berupa interest groups di internet 

dan yang menjadi context adalah tema dari interest group tadi. 
 

c. Carriers : Carrier mengacu pada individu-individu yang melihara 

danmempertahankan pesan dan informasi (content). 

 

4.2 Jenis Word Of Mouth 
 
 
WOM dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu WOM positif (PWOM) dan 

WOM negatif (NWOM). Keduanya memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

perilaku konsumen dan kinerja bisnis. WOM positif merupakan proses 

penyampaian informasi dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh individu yang 

satu ke individu lain berdasarkan pengalaman yang bersifat positif terhadap suatu 

produk, jasa, maupun perusahaan. Sementara itu, komunikasi WOM negatif 

merupakan proses interaksi dari mulut ke mulut yang didasarkan pada 

pengalaman negatif yang diperoleh dari individu yang satu ke individu yang lain 

terhadap suatu produk, jasa, atau perusahaan. 

 

4.3Motivasi Melakukan Word of Mouth 
 
 
Menurut Sernovitz (2006:13), terdapat tiga motivasi dasar yang mendorong 

positive word of mouth. Motivasi tersebut adalah: 

a. Konsumen menyukai produk yang dikonsumsi. Orang-orang membicarakan 

suatu produk karena mereka menyukai produk yang mereka konsumsi. Baik 
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dari segi produk utama yang mereka konsumsi maupun service atau 

pelayanan yang mereka terima. 

b. Pembicaraan membuat mereka merasa baik. Kebanyakan konsumen 

melakukan word of mouth karena motif emosi atau perasaan terhadap 

produk yang mereka gunakan. Sebagai mahluk sosial, manusia sudah 

selayaknya berkomunikasi dan berbagi informasi antar satu individu ke 

individu yang lain. 

c. Mereka merasa terhubung dalam suatu kelompok. Keinginan untuk menjadi 

bagian dari suatu kelompok adalah perasaan manusia yang paling kuat. 

Setiap individu ingin merasa terhubung dengan individu yang lain dan 

terlibat dalam suatu lingkungan sosial. Membicarakan suatu produk adalah 

salah satu cara untuk mendapat hubungan tersebut. Kita merasa senang 

secara emosional ketika kita membagikan informasi atau kesenangan 

dengan suatu kelompok yang memiliki kesenangan yang sama. 

 

Menurut Sernovitz (2006:5) mengemukakan ada 4 hal yang dapat dilakukan agar 

orang lain membicarakan produk atau jasa dalam Word of Mouth Marketing yaitu: 

• Be Interesting, menciptakan suatu produk atau jasa yang menarik 

yangmempunyai perbedaan, terkadang walaupun perusahaan menciptakan 

produksejenis, mereka akan mempunyai karakteristik yang tersendiri atau 

berbeda agar menarik untuk diperbincangkan. Perbedaan ini bisa dilihat dari 

berbagai hal misalnya packaging, atau guarantee produk atau jasa tersebut.
 

• Make People Happy, buat produk yang mengagumkan, ciptakan pelayanan 

prima,  perbaiki  masalah  yang  terjadi,  dan  pastikan  suatu  pekerjaan  
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yangperusahaan lakukan dapat membuat konsumen membicarakan produk 

ke teman mereka. Mereka akan membantu perusahaan, men-support bisnis 

perusahaan kita dan ia akan mengajak orang lain untuk menikmati atau 

mencoba produk atau jasa yang ditawarkan. Word of Mouth akan mudah 

terjadi apabila perusahaan dapat membuat konsumen tersebut merasa 

senang. 

• Earn Trust and Respect, perusahaan harus mendapatkan kepercayaan dan 

rasahormat   dari   pelanggan.  Tanpa adanya   kepercayaan,  orang   enggan 

merekomendasikan produk atau jasa yang perusahaan berikan karena ini 

akan membahayakan citra harga dirinya. Komitmen terhadap informasi 

yang diberikan, dan buat mereka juga yakin untuk membicarakan tentang 

produk atau jasa tersebut dengan singkat seperti pesan singkat agar semua 

orang mudah mengingatnya. 

• Make it Easy, perusahaan harus membuat suatu hal yang memudahkan 

oranguntuk membicarakan produk atau jasa yang ditawarkan, yaitu temukan 

cara agar orang dapat menyampaikan perihal mengenai produk atau jasa 

tersebut dengan mudah seperti pesan singkat agar semua orang mudah 

mengingatnya. 

 
Sernovitz (2006:9) membagi lima elemen penting agar word of mouth menyebar 

dengan efektif, yaitu talkers, topics, tools, taking part dan tracking. 

• Talkers yaitu pembicara yang menjadi duta atau teman bagi produk.
 

 

• Topics yaitu apa yang dibicarakan tentang produk atau jasa, apa yang  

mudahdibicarakan oleh orang mengenai suatu produk.
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• Tools yaitu alat atau media yang digunakan oleh orang yang berbicara.
 

• Taking part yaitu partisipasi yang dilakukan atau diberikan oleh 

pihakperusahaan.
 

• Tracking yaitu dampak dari word of mouth yang terjadi dan 

usahapenyesuaian diri.
 

Kesumawardhani (2012) dalam penelitiannya mengenai Pengaruh 

ServicescapeDalam Membentuk Word Of Mouth menggabungkan dua teori 

sekaligus yaitu duaelemen dari teori Sernovitz (2006) yaitu elemen talkers dan 

topics, kemudian menambahkan dua elemen lagi dari Godes dan Mayzlin 

(2004:23) yaitu elemen volume dan elemen dispersion. 

a. Volume: Elemen volume mengukur seberapa banyak word of mouth yang 

ada.Pendekatan ini hampir sama dengan layanan kliping berita yang 

memonitor berapa kali produk suatu perusahaan disebut. Volume dapat juga 

dianalogikan sebagai frekuensi, yakni seberapa sering orangmembicarakan 

atau merekomendasikan. Semakin banyak percakapan yang terjadi, tentu 

akan semakin banyak orang yang mengetahui hal tersebut. 

b. Dispersion: Dispersion didefinisikan sebagai tingkat besarnya 

percakapan mengenai produk mengambil tempat di dalam komunitas 

yang luas. Dispersion dapat juga diartikan sebagai jangkauan, yakni 

berapa banyakorang berbeda yang membicarakan. Word of mouth yang 

kurang menyebar dan diskusi yang hanya berfokus pada populasi terbatas 

sertahomogen akan lebih sedikit dampaknya jika dibandingkan dengan 

word of mouth yang tersebar luas. 
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5. Pengembangan Hipotesis,Servicescape dengan Word Of Mouth 
 
 
Promosi dari mulut ke mulut, yang dikenal juga dengan istilah desas desus (buzz) 

adalah semua komentar mengenai sebuah produk yang diperjualbelikan diantara 

orang-orang pada suatu waktu tertentu (Rosen, 2004 dalam Beyond 

Borders:Communication Modernity and Histor, Ebook Edition, 2010:256). 

Restoran masukkedalam personal experience product karena konsumen akan 

mendapatkan suatu pengalaman personal ketika dan setelah mengunjungi sebuah 

restoran. Pengalaman tersebut dapat diperoleh melalui sesuatu yang dapat diingat 

dalam benak konsumen. Ketika pengalaman layanan yang ada sangat 

menyenangkan dan atau menguntungkan, konsumen akan termotivasi untuk 

mendorong teman dan keluarga untuk berpartisipasi dalam layanan tersebut. 

(Mangold dan Miller,1999). 

 

Lingkungan fisik atau servicescape dengan tema tertentu dapat membuat 

konsumen tertarik, nyaman dan senang saat berkunjung. Hal itu juga diungkapkan 

Sernovitz (2006:6) bahwa alasan konsumen melakukan WOM karena “they like 

you and your stuff”.Konsumen berbicara karena Anda menawarkan sesuatu yang 

mereka sukasehingga mereka senang dengan Anda dan dengan senang hati akan 

merekomendasi Anda. 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat hubungan antara 

lingkungan fisik atau servicescape dan word of mouth, karena lingkungan fisik 

dapat mempengaruhi kenyamanan pelanggan yang datang serta menciptakan 

pengalaman tersendiri. Walaupun kebutuhan utama pelanggan yang mengunjungi 

Pavilion Resto and Cafe adalah memenuhi rasa lapar, tetapi mereka juga 
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menginginkan kepuasan dan suasana yang nyaman serta menyenangkan pada saat 

mengkonsumsi produk. Berangkat melalui inilah peneliti ingin melihat pengaruh 

langsung servicescape terhadap WOM. 

Tabel 2.1 Referensi Penelitian Terdahulu 

No. Judul Alat Analisis dan Hasil Penelitian 
  Instrumen Penelitian  
    

1. Ala’Eddin Mohammad Analisis Kualitatif. Faktor aesthetic 
 Khalaf Ahmad, (2012), Sampel: 600 responden seperti faktor 
 International Journal of yang berbelanja ke 24 ambient dan design 
 Business Administration mall yang ada di Kota berpengaruh positif  Vol. 3, No.6;2012.  Jeddah, Arab Saudi. dan signifikan  “Factors Influencing  Teknik Pengambilan terhadap shopper  Shoppers’ Satisfaction,  Sampel: purposive satisfaction, loyalty  Loyalty, and Word of  sampling. dan word of mouth  Mouth: An Empirical   

di 24 mall di Kota  Investigation of Saudi  
 Arabia Shopping Malls”.  Jeddah.  

2. Mary Jo Bitner, Journal Analisis Kualitatif Perseptions of 

 of Marketing Vol. 56 Instrumen terikat: Surroundings 
 (April 1992), 57-71 variabel servicescape berpengaruh 
 “Servicescapes: The (X1), signifikan terhadap 
 Impact of Physical Instrumen bebas: perilaku konsumen 
 Surroundings on customers  
 Customers and (Y1), employees (Y2)  
 Employees”   
    

3. Cindy Amylia Analisis Kuantitatif. Servicescape  

 Kesumawardhani Jenis Penelitian: berpengaruh positif 
 (2012) “Pengaruh Ekplanatif. dan signifikan 
 Servicescape Sampel: 100 konsumen dalam membentuk 
 Dalam Membentuk yang mendatangi word of mouth pada 
 Word of Mouth (Studi Restoran Marche. Restoran Mache, 
 Pada Restoran Marche Teknik Pengambilan sisanya 
 Cabang Plaza Sampel: purposive dipengaruhi 
 Senayan)” sampling. oleh faktor lain. 
    

4. Rama Agustina (2016) Analisis Regresi Linear Servicescape 

 
“Pengaruh 
Servicescape Sederhana, Sampel: 100 berpengaruh positif 

 Tehadap Word Of Konsumen Archella terhadap word of 
 Mouth Pada Salon, Mouth 
 Archella Salon Bandar Teknik Pengambilan sebesar 42,1%, 
 Lampung” Sampel: purposive sisanya sebesar 57,9% 
  sampling. dipengaruhi 
   oleh variabel lain.  
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Sumber: G. Blodgett (1996), Lee (2012), Bitner (1992), 
Kesumawardhani (2012), Agustina (2016). 

B. Rerangka Pemikiran 
 
Servicescape memiliki berbagai dimensi yang terbentuk dari penelitian-

penelitiansebelumnya.Servicescapemerupakan lingkungan yang dibuat oleh 

manusia,bukan sesuatu yang terjadi secara natural. Variabel X (servicescape) 

dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian (Bitner, 1992:65-67) yang berjudul 
 
“Servicescapes: the impact of physical surroundings on customers 

andemployees”, mengemukakan terdapat tiga dimensi pembentuk servicescape, 

yaitu: 

 
a. Kondisi sekitar (Ambient condition) mempunyai beberapa subdimensi, yaitu 

pencahayaan, temperatur, kebisingan, musik, warna, dan aroma. 
 

b. Tata letak, ruang, dan fungsinya (Spatial layout and function). Fungsi 

merupakan kemampuan benda-benda tersebut memfasilitasi pencapaian 

tujuan konsumen. 
 

c. Tanda, simbol, dan artefak (Signs, syombls, artifacts). Tanda tanda yang 

ditampilkan pada eksterior dan interior lingkungan jasa merupakan contoh 

kominaktor ekspkisit. Mereka dapat digunakan sebagai label, untuk 

petunjuk arah, dan untuk mengkomunikasikan aturan-aturan perilaku. 

 
Ketiga dimensi dari servicecsape atau bukti fisik tersebut dapat dilihat serta 

dirasakan oleh konsumen akan memberikan nilai jual dan kenyamanan tersendiri 

bagi setiap konsumen. Ketika konsumen merasa nyaman dengan fasilitas yang 

ditawarkan oleh perusahaan konsumen akan terus melakukan pembelian pada jasa 
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tersebut dan akan merekomendasikan kepada orang lain mengenai pengalaman 

yang ia dapatkan ketika mengunjungi suatu restoran. 

 

Variabel Y (Word Of Mouth) diadaptasi dari teori Sernovitz (2006:9), Godes dan 

Mayzlin (2004) dalam Kesumawardhani (2012:32-34). Dengan demikian 

kerangka pemikiran pada riset ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

H1 
 
 
 
H2 
 
 
 
H3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.3 Rerangka Pemikiran  
Sumber: Kajian diadaptasi dari teori Bitner (1992) dan Sernovitz (2006:9), Godes 

dan Mayzlin (2004) dalam Kesumawardhani (2012:32-34) 
 
 
 
 
C. Hipotesis 
 
 
Hipotesis merupakan hasil pemikiran berupa pernyataan yang menggambarkan 

atau memprediksi hubungan-hubungan tertentu di antara dua variabel atau lebih, 

yang kebenaran hubungan tersebut tunduk pada peluang untuk menyimpang dari 

kebenaran (Sanusi 2011:44). Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 
 

Servicescape 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kondisi Sekitar 
 

Tata Letak Ruang 
Dan Fungsinya 

(X2) 

Tanda Simbol dan 
Artefak (X3) 

 

Word of Mouth 
(Y) 
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• H1: Kondisi Sekitar berpengaruh terhadap word of mouth konsumen pada 

Pavilion Resto and Cafe. 
 

• H2: Tata Letak Ruang dan Fungsinya berpengaruh terhadap word of mouth 

konsumen pada Pavilion Resto and Cafe. 
 

• H3: Tanda Simbol dan Artefak berpengaruh terhadap word of mouth 

konsumen pada Pavilion Resto and Cafe. 



 
 

 
 
 
 

 
 

III. METODE PENELITIAN 

 
 
 
A. Jenis Penelitian  

 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif. 

Deskriptif verifikatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan 

penggambaran atau pemaparan mengenai variabel-variabel yang diteliti yang 

selanjutnya dicoba untuk ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011:117). 

 

B. Jenis Penelitian dan Sumber Data 

1. Jenis Data 
 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk 

angka, data ini di dapat melalui informasi baik lisan ataupun secara tulisan. 

b. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka yang diperoleh dari 

objek yang akan diteliti. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer (primary data) diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan. 

Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-

file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya 
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responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang 

kita jadikan sebagai saran mendapatkan informasi ataupun data. Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara kepada pemilik, 

karyawan serta konsumen Pavilion Resto and Cafe.  

b. Data sekunder (secondary data) diperoleh melalui dokumen, buku, laporan, 

tulisan ilmiah dan publikasi lainnya. Penulis juga menggunakan data 

sekunder hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis membaca 

literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur 

yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini digunakan untuk 

mendukung infomasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, 

maupun dari observasi langsung ke lapangan.  

 
 
C. Metode Pengumpulan Data 
 
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

a. Penelitian pustaka (library research). 

Penelitian Pustaka adalah pengumpulan data secara teoritis dengan cara 

menelaah berbagai buku literatur, jurnal internasional dan bahan teori 

lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 

b. Penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data lapang dengan cara sebagai 

berikut: 

• Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan langsung ke tempat 

penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan. 
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• Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab 

dengan pimpinan, karyawan dan pelanggan perusahaan guna 

memperoleh keterangan tentang data yang diperlukan. 

• Penyebaran kuesioner, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan pernyataan-pernyataan kepada responden 

dengan panduan kuesioner. 

 
 

D. Variabel Penelitian 
 
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. 

a. Variabel bebas (X) merupakan variabel yang tidak terikat dan sifatnya 

mempengaruhi variabel yang lain. Variabel bebas dari penelitian ini adalah 

servicescape. 

b. Variabel terikat (Y) merupakan variabel yang tidak bebas yang bersifat 

dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah word of mouth. 

 
 

Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Variabel Dimensi Indikator Skala 

Servicescape 
(X) 

(Mary Jo Bitner, 

1992:65-67)  

 
1. Kondisi Sekitar 

 
Merupakan karakteristik 
lingkungan yang berkenaan 
dengan kelima panca indera 
Bitner (1992:65-67)  

1. Suhu 
2. Pencahayaan 
3. Warna 
4. Aroma 
5. Kebisingan 

lingkungan sekitar. 
6. Musik 
 

Likert 
(1-5) 
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Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional (Lanjutan) 
Variabel Dimensi Indikator Skala 

 
 
 
 
 
 

Servicescape (X) 
(Mary Jo Bitner, 

1992:65-67) 

2. Tata  Letak Ruang 
dan Fungsinya 

 
Pengaturan peralatan dan 
interior untuk visual dari 
tampilan fisik dan fungsi-
fungsi yang bermanfaat 
untuk penyerahan atau 
pelayanan jasa. Bitner 
(1992:65-67)  

1. Tata letak peralatan 
2. Tata letak ruangan 
3. Kebersihan alat 
4. Keberfungsian alat 

Likert 
(1-5) 

3. Tanda, Simbol, dan 
Artefak 
 

Tanda-tanda atau simbol 
juga bentuk bangunan 
yang mampu 
mengkomunikasikan 
tampilan bagi pelanggan 
Bitner (1992:65-67)  

1. Papan nama 
2. Hiasan yang 

mewakili tema 
3. Dekorasi ruang 
4. Tanda/petunjuk 

layanan terkait 

Likert 
(1-5) 

Word Of Mouth 
(Y)  

(Sernovitz, 2006:9), 
Godes dan Mayzlin 

(2004) dalam 
Kesumawardhani 

(2012:32-234) 

1.   Talkers 
2.   Topics 
3.   Volume 
4.   Dispersion 

1. Senang berbicara 
dan berbagi 
pengalaman 

2. Membicarakan 
suasana dan desain 
interior 

3. Merekomendasikan 
Pavilion Resto 
and Cafe 

4. Membicarakan 
Pavilion Resto 
and Cafe 

Likert 
(1-5) 

Sumber: Bitner (1992:65-67); Sernovitz (2006:9) serta Godes dan Mayzlin (2004) 
dalam Kesumawardhani (2012:32-34). 
 
 
E. Populasi dan Sampel   

1. Populasi 

Sugiyono (2011:80) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh 

pengunjung Pavilion Resto and Cafe.. 

2. Sampel 
 
 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi, 

Sugiyono (2011:62). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 

nonprobablity sampling dengan cara purposive sampling yaitu, sampel dipilih 

dengan cermat dan pertimbangan yang sesuai dengan kriteria, sehingga relevan 

dengan rancangan penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini merupakan 

orang-orang yang pernah melakukan pembelian dan pengunjung di Pavilion Resto 

and Cafe. 

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

yang tidak dapat diketahui dengan pasti jumlahnya, maka besar sampel yang 

digunakan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

𝑛 =
𝑍2

4 (𝑀𝑜𝑒)2
 

 

Keterangan : 

• n = Ukuran Sampel 

• Z = Skor pada tingkat signifikansi tertentu (derajat keyakinan ditentukan 

95%) maka Z = 1,96 

• Moe = Margin of error, tingkat kesalahan maksimum adalah 10% 
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Dengan menggunakan rumus diatas, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

 

𝑛 =  
(1,96)2

4. (10%)2
 

n  = 96,04 = 97 

Dari hasil perhitungan rumus di atas maka dapat diperoleh jumlah sampel yang 

diteliti adalah sebesar 97, atau dilakukan pembulatan menjadi 100 responden yang 

dapat mewakili pelanggan Pavilion Resto and Cafe, Bandar Lampung. 

 
 

F. Skala Pengukuran 

 
Pengisian kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert 

menurut Sugiyono (2009:86) adalah “Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial.” Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus 

menggambarkan, mendukung pernyataan (item positif) atau tidak mendukung 

pernyataan (item negatif). Skor atas pilihan jawaban untuk kuesioner yang 

diajukan untuk pernyataan positif dan negative adalah sebagai berikut :  

• Skor 5, dengan kategori Sangat Setuju (SS) 

• Skor 4, dengan kategori Setuju (S) 

• Skor 3, dengan katagori Netral (N) 

• Skor 2, dengan katagori Tidak Setuju (TS) 

• Skor 1, dengan katagori Sangat Tidak Setuju (STS) 
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G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 
 
Pengukuran uji validitas suatu konstruk dengan menggunakan analisis faktor, 

yaitu pembentukan skor-skor tinggi dari suatu item sehingga membentuk suatu 

konstruk yang benar dan tidak boleh termuat secara tinggi di konstruk yang lain. 

Validitas konstruk menunjukkan seberapa valid hasil yang diperoleh dari 

penggunaan suatu pengukur atau indikator sesuai dengan konsep teori yang 

digunakan. Pernyataan tesebut dikatakan valid apabila KMO (Kaiser-meyer-

oklin), Anti image dan factor loading lebih besar dari 0,5. (Hair et al, 2006) 

 
 
2. Uji Reliabilitas 
 
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu konstruktur atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai cronbach alpha ≥ 0,60  (Sugiyono, 2009: 348). 

 
 
H. Uji 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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I. Uji Regresi 

Teknik analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan 

bantuan program Statistical Package for Social Science (SPSS) 16.0. Analisis 

regresi adalah sebuah prosedur statistik untuk menganalisis hubungan asosiatif 

antara sebuah variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas (Malhotra, 

2007). Pada tahapan awal linear regression akan dilakukan hanya untuk 

menganalisis dua variabel yaitu variabel servicescape dengan variabel word of 

mouth. Regresi linear sederhana memiliki persamaan berikut: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3  + ε 

 
Keterangan: 

Y  = Word Of Mouth    X2 =  Spatial Layout and Functionality  

 a  = Konstanta     X3 = Signs, Symbols, and Artifacts  

 b = Koefisien regresi     ε =  Standard Error 

X 1 =  Ambient Conditions  

 
 
J. Uji  Hipotesis (Uji t) 

 
Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial. Sugiyono (2011:215) menyebutkan bahwa uji-t 

menentukan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap 

variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan uji-t pada tingkat keyakinan 95%. 

Ho: b1 = b2 = b3 = b4= b5 = 0 

Artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari 

variabel servicescape (X) terhadap word of mouth (Y). 
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Ha : b1, b2, b3,b4,b5, ≠ 0 

Artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel 

dari servicescape (X) terhadap word of mouth (Y). Dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Apabila p-value > 0,05, maka Ha ditolak 

Artinya secara individual variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Apabila p-value  ≤ 0,05, maka Ha diterima 

Artinya secara individual masing - masing variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

 
K. Uji Variabel Secara Bersama-sama (Uji - F) 

Menurut Sugiyono (2011:215) uji-F pada dasarya menunjukkan apakah semua 

variabel yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama- 

sama terhadap variabel terikat. 

Ho : b1 = b2 = b3 = 0 

Artinya secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

dari variabel dimensi servicescape (X) terhadap word of mouth (Y). 

Ha : b1≠ b2≠ b3≠0 

Artinya secara bersama–sama terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari 

variabel dimensi servicescape (X) terhadap word of mouth (Y). 
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Kriteria: 

Ho diterima dan Ha ditolak bila Signifikasi hitung > 0,05 

Ho ditolak dan Ha diterima bila Signifikasi hitung < 0,05 

 
L. Uji Koefisien Determinasi (R2)  

 
Koefisien determinasi R2 pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan 

model dalam menerangkan variabel terikat (Sugiyono, 2011:257) 
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Untuk koefisien regresi variabel Ambien Conditions(Kondisi Sekitar)X1adalah 

sebesar(β = 0,378) artinya setiap terjadi kenaikan nilai variabel Ambient 

Conditions(Kondisi Sekitar), maka akan mempengaruhi word of mouth konsumen. 

Terjadi hubungan positif antara variabel X1 dengan variabel Y.Semakin baik 

kondisi sekitar Pavilion Resto and Cafemaka semakin sering konsumen 

melakukan word of mouth. 

 
Untuk koefisien regresi variabel Spatial Layout and Functionality(Tata Letak dan 

Fungsional)X2 sebesar(β = 0,411) artinya setiap terjadi kenaikan nilai variabel 

Spatial Layout and Functionality(Tata Letak dan Fungsional), maka akan 

mempengaruhi word of mouth konsumen. Terjadi hubungan positif antara variabel 

X2 dengan variabel Y.Semakin baik tata letak interior dan fungsional yang ada di 

Pavilion Resto and Cafemaka semakin sering konsumen melakukan word of 

mouth. 

 
Untuk koefisien regresi variabel Sign, Symbol and Artifact(Tanda, Simbol dan 

Artefak)X3 sebesar (β = 0,173) artinya setiap terjadi kenaikan nilai variabel Sign, 

Symbol and Artifact(Tanda, Simbol dan Artefak), maka akan mempengaruhi word 

of mouth konsumen. Terjadi hubungan positif antara variabel X3 dengan variabel 

Y.Semakin jelas tanda, simbol, maupun artefak yang ada di Pavilion Resto and 

Cafe maka semakin sering konsumen melakukan word of mouth. 

 
 
2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh secara 

signifikan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial 
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dengan menggunakan uji t pada tingkat kepercayaan 95% atau dengan nilai α = 

5% serta menggunakan derajat kebebasan atau degree of freedom (df). 

df  = n - k - 1 = 100 - 3 - 1 = 96 

Diperoleh dengan nilai T Tabel (0,05;96) = 1,985 

Dimana: 

n = Jumlah responden 

K = jumlah variabel bebas (X) 

 
Pernyataan hipotesis: 

• Uji hipotesis 1 

H0 : Secara parsial tidak berpengaruh signifikan variabel X1Ambient Conditions 

(Kondisi Sekitar)terhadap variabel YWord Of Mouth. 

Ha : Secara parsial terdapat pengaruh signifikan variabel X1Ambient 

ConditionsKondisi Sekitar terhadap variabel YWord Of Mouth. 

 

• Uji hipotesis 2 

H0 : Secara parsial tidak berpengaruh signifikan variabel X2Spatial Layout and 

Functionality(Tata Letak dan Fungsional)terhadap variabel YWord Of Mouth. 

Ha : Secara parsial terdapat pengaruh signifikan variabel X2Spatial Layout and 

Functionality(Tata Letak dan Fungsional)terhadap variabel YWord Of Mouth. 

• Uji hipotesis 3 

H0 : Secara parsial tidak berpengaruh signifikan variabel X3Sign, Symbol and 

Artifact(Tanda, Simbol, dan Artefak) terhadap variabel YWord Of Mouth. 

Ha : Secara parsial terdapat pengaruh signifikan variabel X3Sign, Symbol and 

Artifact(Tanda, Simbol, dan Artefak) terhadap variabel YWord Of Mouth. 



 

 

 
 
 
 
 

 
V.SIMPULAN DAN SARAN 

 
 

 
 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah dimensi Servicescape berpengaruh signifikan terhadap Word 

Of  Mouth hal tersebut berdasarkan: 

1. Hasil T hitung seluruh dimensi Servicescape yang terdiri dari Ambient 

Conditions sebesar 0,000, Spatial Layout and Functionality sebesar 

0,000,Sign, Symbol and Artifact sebesar 0,019 secara parsial berpengaruh 

terhadap variable Word of Mouth dengan nilai signifikansi seluruh dimensi 

lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil standardized coefficients beta nilai 

terbesar terletak pada Spatial Layout and Functionality sebesar 41,4 dan nilai 

terkecil terletak pada Sign, Symbol and Artifact sebesar17,3. 

2. Hasil uji R2 memiliki nilai sebesar 0,497. Hal ini berarti dimensi Servicescape 

berperan dalam memberikan sumbangan terhadap variable Word of Mouth 

sebesar 49,7% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 

seperti promosi, kualitaslayanan, harga, gayahidup dan lain-lain.  
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B. Saran  

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka beberapahal yang 

dapat menjadi masukan pada penelitian ini adalah: 

1. Dimensi Ambient Conditions (Kondisi Sekitar) memiliki skor terendah pada 

butir pernyataan suhu udara di Pavilion Cafe and Resto tidak pengap. 

Sebaiknya pihak manajemen Pavilion Cafe and Restolebih memperhatikan 

kembali suhu udara di tiap ruangan dan memastikan suhu tetap tergaja dengan 

menambah beberapa air conditioner agar pengunjung tidak merasa 

pengap.Selain itu pencahayaan juga mendapat persentase terendah kedua 

sehingga pengelola Pavilion Cafe and Restojuga harus lebih memperhatikan 

pencahayaan agar konsumen merasa nyaman ketika menikmati santapan 

terutama pada saat malam hari. 

2. Dimensi Spatial Layout and Functionality (Tata RuangdanFungsi) dengan 

indikator tata letak peralatan memperoleh persentase jawaban responden 

terendah dibandingkan indikator lainnyasehingga sebaiknya pengelola 

Pavilion Cafe and Restomenata ulang letak peralatan makan dan lainnya 

sehingga terlihat lebih menarik dan tidak membosankan. 

3. Dimensi Sign, Symbol and Artifact (Tanda, SimboldanArtefak) dengan 

indikator logo memperoleh persentase jawaban responden terendah 

dibandingkan indikator lainnya sehingga sebaiknya pengelola Pavilion Cafe 

and Resto lebih memperhatikan logo Pavilion Cafe and Restoagar lebih 

terlihat jelas oleh konsumen  

4. Pavilion Cafe and Restoharus mempertimbangkan kembali strategi yang 

berkaitan dengan dimensi kondisi sekitar, tata letak ruang dan fungsional, 
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serta dimensi tanda,simbol dan, artefak. Hal itu dikarenakan tiga dimensi 

tersebut merupakan keunggulan kompetitif dari perusahaan untuk 

mempertahankan kepuasan konsumen dan berkembang ketingkat yang lebih 

tinggi karena dengan begitu dapat menciptakan word of mouth yang positif 

pada Pavilion Cafe and Resto. 

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 variable lain yang turut 

mempengaruhi Word Of Mouth konsumen di Pavilion Cafe and Resto. 
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