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HALAMAN MOTTO

Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau,
janganlah bimbang sebab Aku ini AllahMu; Aku akan
meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan
tangan kanan-Ku yang membawa kemengan.
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(Yesaya 41:10)

Ia membuat segala sesuatu Indah pada waktunya,
bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka.
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(Pengkhotbah 3:11a)

Belajar ketika orang lain tidur, bekerja ketika orang lain
bermalasan dan bermimpi ketika orang lain berharap.
(William A.Ward)
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ABTRAKSI

W

Perubahan gaya hidup membuat konsumen tidak hanya mencari rumah makan
yang sehat dan harga terjangkau. Suasana dan kenyamanan pun menjadi sesuatu yang
diharapkan konsumen. Rumah makan Dapur Sambal merupakan rumah makan yang
bersuasana tradisional yang memanjakan para wisatawan kuliner untuk menikmati
setiap menu. Dalam perkembangan dan pencapaian tujaun bisnis memerlukan strategi
dalam kepuasan konsumen. Dalam penelitian ini menguji pengaruh retailing mix
terhadap kepuasan konsumen pada rumah makan Dapur Sambal Yogyakarta.
Variable-variabel retailing mix antara lain merchandise assortments, pricing,
location, communication mix, store design and display, and customer service.
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Penelitian ini menguji pengaruh signifikan secara simultan dan parsial antara
variabel independen terhadap variabel dependen. Teknik yang digunakan dalam
penelitian ini yakni teknik random sampling. Sampel yang dipilih merupakan
konsumen yang pernah mengunjungi dan melakukan transaksi di rumah makan Dapur
Sambal. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear
berganda. Dari hasil penelitian ini pricing, communication mix, store design and
display, and customer service berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada rumah
makan Dapur Sambal Yogyakarta.

Kata kunci: Kepuasan konsumen, retailing mix, merchandise assortments, pricing,
location, communication mix, store design and display, and customer service.

xiii

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Dunia bisnis yang ada saat ini tumbuh dan berkembang sangat pesat.
Terutama dalam dunia

pemasaran yang dituntut untuk bertumbuh dan

berkembang seiring dengan berkembangnya jaman. Perusahaan (organisasi)
membuat

produk

dengan

tujuan

memenuhi

kebutuhan

konsumen.
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Pemasaran sendiri bertugas memperkenalkan produk tersebut kepada
konsumen, agar konsumen bisa memenuhi kebutuhannya pada waktu dan
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tempat yang sesuai.

Pesatnya perkembangan di dunia bisnis terutama persaingan industri

makanan dan minuman yang ada di Yogyakarta. Bisnis ritel ini semakin
berkembang

dengan

baik

karena

tuntutan

dari

masyarakat

yang

menginginkan makanan cepat saji, seperti rumah makan, warung makan,
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cafe, restaurant yang semakin bersaing satu dengan yang lain. Melalui
banyaknya jenis bisnis ritel makanan menjadikan konsumen mempunyai
banyak pilihan tempat makan di Yogyakarta. Tentunya dalam pemilihan
tempat makan memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda mengenai
produk yang akan dibeli. Kepuasan konsumen merupakan hal yang perlu
diperhatikan, dengan konsumen merasa puas maka diharapkan melakukan
tindakan pembelian, pembelian ulang, dan bahkan memberitahukannya
kepada orang lain, sehingga dapat menempatkan pesaing diurutan terbawah
atau sebaliknya.
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2

Perubahan gaya hidup membuat konsumen tidak hanya mencari
makanan sehat dan murah saja. Suasana ruangan menjadi sesuatu yang
menjadi diharapan mereka. Dalam pencapaian tujuan bisnis makanan dan
minuman yang sedang berkembang pun memerlukan suatu strategi
pemasaran secara efektif dan salah satunya berdasarkan retail mix, yang
terdiri dari enam variabel. Variabel-variabel tersebut terdiri dari:
merchandise assortments, pricing, location, communication mix, store
design and display, and customer service. Seperti halnya rumah makan

W

Dapur Sambal dengan suasana tradisional dan harga terjangkau. Menumenu yang ditawarkan pun beraneka ragam. Rumah makan Dapur Sambal
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ini terletak di Jalan Mlati Wetan, Baciro, Yogyakarta. Di kota pelajar dan
budaya yang hangat dan ramah ini menjadikan kota ini sangat cocok dangan
budaya rumah makan Dapur Sambal yang menekankan kehangatan dan
keramahan para pelanggannya. Suasana yang tradisional di rumah makan
Dapur Sambal ini guna memanjakan para pecinta kuliner yang menikmati
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hidangan. Ada juga beberapa tenda yang berlokasi di luar, menambah
segarnya suasana bersantap para konsumen yang datang.
Secara tidak langsung berarti konsumen yang menikmati makanan dan

minuman

di rumah makan Dapur Sambal sebagian besar sudah

memperhatikan berbagai aspek dalam pengambilan keputusan pembelian.
Hal ini patut diperhatikan karena konsumen tidak hanya berpedoman pada
harga yang murah saja, produk yang berkualitas, promosi yang menarik,
tetapi juga pada kenyamanan, kebersihan, kecepatan sistem pelayanan dan
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sebagainya. Artinya, sekarang konsumen sudah mulai efisien dalam waktu
dan rasional dalam pengambilan keputusan untuk membeli.
Berdasarkan pada konsep pemikiran diatas maka penulis tertarik untuk
menganalisis dan meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh variabel-variabel
retailing mix terhadap kepuasan konsumen di rumah makan Dapur Sambal,
dengan

judul:

KEPUASAN

“PENGARUH
KONSUMEN

RETAILING

PADA

RUMAH

MIX

TERHADAP

MAKAN

DAPUR

1.2

Rumusan Masalah
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SAMBAL”.
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1. Apakah variabel merchandise assortments berpengaruh terhadap
kepuasan konsumen pada rumah makan Dapur Sambal?

2. Apakah variabel pricing berpengaruh terhadap kepuasan konsumen

©

pada rumah makan Dapur Sambal?

3. Apakah variabel location berpengaruh terhadap kepuasan konsumen
pada rumah makan Dapur Sambal?

4. Apakah variabel communication mix berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen pada rumah makan Dapur Sambal?
5. Apakah variabel store design and display berpengaruh terhadap
kepuasan konsumen pada rumah makan Dapur Sambal?
6. Apakah variabel customer service berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen pada rumah makan Dapur Sambal?
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7. Apakah

ke-enam

variabel

retailing

mix

secara

bersama-sama

mempengaruhi kepuasan konsumen pada rumah makan Dapur Sambal?
8. Seberapa besar pengaruh ke-enam variabel retailing mix terhadap
kepuasan konsumen pada rumah makan Dapur Sambal?

1.3

Batasan Masalah
Penulis akan meneliti tentang “Pengaruh Retailing Mix Terhadap
Kepuasan Konsumen Pada Rumah Makan Dapur Sambal”, agar masalah

berikut:

W

yang diteliti tidak terlalu luas, maka penulis membatasi masalah sebagai
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1. Lokasi penelitian dilakukan di daerah Yogyakarta.

2. Responden yang diteliti adalah masyarakat yang sedang dan pernah
mengunjungi dan melakukan transaksi di Dapur Sambal Jl. Melati
Wetan 26 (Jl.Cantel), Yogyakarta Telp. (0274) 3051291

3. Jumlah responden sebanyak 100 responden.
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4. Profil responden yang diteliti adalah:
Jenis Kelamin

: Laki-laki
Perempuan

5

Usia

:
a.

15 – 23 tahun

b.

24 -32 tahun

c.

33 – 41 tahun

d.

42 – 50 tahun

e.

> 50 tahun

Status pekerjaan :
Pelajar

b.

Mahasiswa

c.

Pegawai Negeri

d.

Wiraswasta

e.

Lain – lain ...........................

U
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a.
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Pendapatan atau uang saku per bulan:

5.

a.

< Rp 500.000

b.

Rp 500.001 – Rp 1.500.000

c.

Rp 1.500.001 – Rp 2.500.000

d.

Rp 2.500.001 – Rp 3.500.000

e.

> Rp 3.500.000

Retailing mix adalah kombinasi dari enam variabel yang merupakan inti
dari sistem pemasaran perusahaan, dimana ke-enam variabel tersebut
terdiri dari:
a. Merchandise assortments
Merchandise assortments merupakan produk-produk yang
akan ditawarkan rumah makan Dapur Sambal dengan tujuan untuk
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mendapatkan perhatian, dibeli, dan dikonsumsi demi memuaskan
kebutuhan dan keinginan konsumen. Variabel yang akan diteliti
adalah variasi produk, penyajiannya, cita rasa produk, kebersihan,
dan pengadaan menu andalan.
b. Pricing
Price adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh
konsumen, untuk dapat menikmati produk-produk yang ditawarkan
oleh rumah makan Dapur Sambal. Variabel yang akan diteliti adalah

W

tingkat harga produk terhadap konsumen, kualitas produk dan
pelayanan atas harga yang dibayarkan, tingkat harga produk
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terhadap masyarakat umum, persaingan harga dengan dan kestabilan
harga.

c. Location

Lokasi ini merupakan bagaimana rumah makan Dapur Sambal

memilih lokasi yang baik, dan menyediakan fasilitas pendukung

©

lainnya, agar dapat menarik pengunjung untuk datang. Selain itu,
penentuan lokasi ini harus mampu memberikan kemudahan bagi
konsumen untuk memperoleh produk yang ditawarkan. Variabel
yang akan diteliti adalah kemudahan dalam menemukan lokasi,
tingkat keamanan, ketersediaan area parkir, lalu lintas transportasi
publik dan akses dari berbagai arah.
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d. Communication mix
Bauran komunikasi (communication mix) adalah kegiatan
mempromosikan

adanya rumah makan Dapur Sambal, serta

keunggulan yang dimiliki oleh restaurant tersebut dalam benak
konsumen. Tujuannya adalah untuk membujuk, mempengaruhi
konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. Variabel yang
akan diteliti adalah word of mouth (promosi dari mulut ke mulut).
e.

Customer Service

W

Customer service adalah pramuniaga yang

melayani para

konsumen dan melakukan seluruh kegiatan operasional rumah
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makan Dapur Sambal. Variabel yang akan diteliti adalah penampilan
karyawan, kemampuan yang karyawan dalam melayani konsumen,
kecepatan dan kesigapan, kemampuan berkomunikasi dan dalam
menjaga kebersihan tempat makan.

f. Store Design and Display

©

Dalam unsur visual dan non visual yang ditampilkan oleh

rumah makan Dapur Sambal. Sehingga dapat menimbulkan kesan
dan suasana yang nyaman dan berbeda. Variabel yang akan diteliti
adalah penerangan, warna, peralatan dan perlengkapan, sirkulasi
udara, dan musik.

g. Kepuasan konsumen
Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa,
yang dirasakan/diperoleh dengan cara membandingkan kinerja yang
diterima dari rumah makan Dapur Sambal yang sesuai harapan
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konsumen. Variabel yang akan diteliti adalah kepuasan konsumen
terhadap variabel-variabel retailing mix yang terdiri dari ke-enam
variabel di atas rumah makan Dapur Sambal yang diukur melalui
variabel merchandise assortments, pricing, location, communication
mix, store design and display, and customer service.

1.4

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Untuk menguji pengaruh variabel merchandise assortments terhadap

W

1.

kepuasan konsumen pada rumah makan Dapur Sambal.
Untuk menguji pengaruh variabel pricing terhadap kepuasan konsumen
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2.

pada rumah makan Dapur Sambal.

3.

Untuk menguji pengaruh variabel location terhadap kepuasan

konsumen pada rumah makan Dapur Sambal.

4.

Untuk menguji pengaruh variabel communication mix terhadap
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kepuasan konsumen pada rumah makan Dapur Sambal.

5.

Untuk menguji pengaruh variabel customer service terhadap kepuasan
konsumen pada rumah makan Dapur Sambal.

6.

Untuk menguji pengaruh variabel store design and display terhadap
kepuasan konsumen pada rumah makan Dapur Sambal.

7.

Untuk menguji pengaruh ke-enam variabel retailing mix terhadap
kepuasaan konsumen secara bersama-sama pada rumah makan Dapur
Sambal.
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8.

Untuk menguji seberapa besar pengaruh ke-enam retailing mix terhadap
kepuasan konsumen pada rumah makan Dapur Sambal.

1.5

Manfaat penelitian
a.

Bagi penulis
Untuk mengukur sejauh mana penulis telah menguasai ilmu-ilmu
yang diperoleh selama mengikuti program pendidikan. Selain itu juga
penulis berlatih dalam bidang penelitian, pengamatan, dan membuat

dalam skripsi.

Bagi rumah makan Dapur Sambal
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b.

W

perbandingan antara teori dan praktek menganalisa dan menuangkan

Sebagai informasi untuk

menyusun strategi bisnis yang

kompetitif, guna memenangkan persaingan dalam jenis usaha yang
sejenis.

c.

Bagi pihak lain
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1) Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dalam menambah
pengetahuan, bagi pihak-pihak lain yang tertarik dengan bidang
ini.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan informasi
dan referensi yang kelak bermanfaat bagi penelitian-penelitian
selanjutnya.

BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang
telah dilakukan penulis. Dari hasil analisis data (analisis deskriptif, dan uji

5.1

Kesimpulan

W

hipotesis) maka penulis dapat menyimpulkan dan memberi saran sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh variabel-variabel
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retailing mix (bauran eceran), yang terdiri dari merchandise assortments,
pricing,

location, communication mix, store design and display,dan

customer service terhadap kepuasan konsumen pada rumah makan Dapur
Sambal. Jumlah sampelnya sebanyak 100 responden, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
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1. Berdasarkan hasil analisis prosentase, karakteristik responden sebagai
berikut:

a. Karakteristik jenis kelamin, diperoleh hasil lebih dari 50%
konsumen rumah makan makan Dapur Sambal adalah perempuan
dengan prosentase 66%. Sehingga dapat diambil sebuah pendapat
bahwa rata-rata konsumen rumah makan Dapur Sambal adalah
mayoritas pelajar dan mahasiswa.
b. Karakteristik usia, mayoritas responden dengan kelompok usia 1625 tahun dengan prosentase 74% konsumen yang datang di rumah
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makan Dapur Sambal. Sehingga dapat diambil sebuah pendapat
bahwa rata-rata konsumen rumah makan Dapur Sambal adalah
mayoritas pelajar dan mahasiswa.
c. Karakteristik status pekerjaan, mayoritas responden dalam obyek
penelitian ini adalah pelajar dan mahasiswa dengan prosentase sama
yakni 33%. Sehingga dapat diambil sebuah pendapat bahwa rata-rata
konsumen rumah makan Dapur Sambal adalah mayoritas pelajar dan
mahasiswa.
uang saku/pendapatan mayoritas yang

W

d. Karakteristik berdasarkan

mempunyai pendapatan atau uang saku per bulan sebanyak
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<Rp 500.000,- dengan prosentase 43%. Sehingga dapat diambil

sebuah pendapat bahwa rata-rata konsumen rumah makan Dapur
Sambal adalah dengan uang saku/pendapatan sebesar <Rp 500.000,-

2. Dari penelitian tentang pengaruh retailing mix

terhadap kepuasan

konsumen melakukan penelitian terhadap 100 responden dan kemudian
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menganalisis data yang diperoleh, maka penulis dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut :
H1 = Menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh antara variabel
merchandise assortments terhadap kepuasan konsumen pada
rumah makan Dapur Sambal.” Tidak terbukti

H2 = Menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh antara variabel pricing
terhadap kepuasan konsumen pada rumah makan Dapur Sambal.”
Terbukti
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H3 = Menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh antara variabel location
terhadap kepuasan konsumen pada rumah makan Dapur Sambal.”
Tidak terbukti
H4

=Menyatakan

bahwa

“Terdapat

pengaruh

antara

variabel

communication mix terhadap kepuasan konsumen pada rumah
makan Dapur Sambal.” Terbukti
H5 = Menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh antara variabel store
design and display terhadap kepuasan konsumen pada rumah

W

makan Dapur Sambal.” Terbukti

H6 = Menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh antara variabel customer
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service terhadap kepuasan konsumen pada rumah makan Dapur
Sambal.” Terbukti

H7 = Menyatakan bahwa “Secara keseluruhan variabel-variabel
Retailing Mix mempengaruhi terhadap kepuasan konsumen pada
rumah makan Dapur Sambal.” Terbukti
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H8 = Menyatakan bahwa “Terdapat variabel lain diluar variabel
retailing mix berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada
rumah makan Dapur Sambal.” Terbukti

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah diambil diatas. Maka
penulis memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian ini yang akan
dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi rumah makan Dapur Sambal
dalam pengembangannya ke depan. Adapun saran yang penulis berikan
adalah sebagai berikut :
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1. Merchandise assortments
Dalam variabel merchandise assortments yang perlu dipertahankan
variasi menu makanan/minuman, sehingga mampu memberi nilai tambah
pada setiap produk yang ditawarkan seperti keunikan cita rasa dan
penyajian secara tradisional. Selain itu banyaknya aneka sambal yang
ditawarkan menjadi para pencinta kuliner terutama penyuka rasa pedas
memberi ciri khas bagi rumah makan Dapur Sambal.
Meskipun dalam penelitian ini tidak signifikan tetapi bukan berarti

W

variabel merchandise assortment tidak mempunyai pengaruh terhadap
kepuasan konsumen, tetapi pada rumah makan Dapur Sambal ada factor
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lain yang dapat mendukung terciptanya kepuasan konsumen. Untuk itu
variabel ini perlu dipertahankan keunikan cita rasa dan penyajian
menunya.
2. Pricing

Dalam variabel

pricing yang perlu dipertahankan oleh pihak
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rumah makan Dapur Sambal. Hal ini terjadi karena harga memiliki
pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen konsumen. Selain itu
harga yang ditetapkan relatif terjangkau sehingga sesuai dengan daya beli
masyarakat serta sebanding dengan kualitas rasa dan pelayanannya.
Harga yang ditetapkan oleh rumah makan Dapur Sambal sesuai dengan
konsumen yang makan yakni rata-rata pelajar dan mahasiswa.
Harga yang relatif terjangkau merupakan pertimbangan konsumen
dalam menentukan rumah makan. Untuk itu rumah makan Dapur Sambal
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perlu mempertahan harga dari setiap menu makanan, sambal, dan
minuman yang ditawarkan.
3. Location
Dalam variabel location perlu dipertahankan oleh pihak rumah
makan Dapur Sambal, terutama fasilitas tempat parkir yang perlu
diperhatikan agar dapat tertata dengan baik agar tidak menganggu
pengendara lain yang sedang melewati jalan tersebut, sehingga
memberikan rasa aman dan nyaman pada pengunjung yang datang di

4. Communication mix

W

rumah makan Dapur Sambal.
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Dalam variabel communication mix perlu ditingkatkan oleh pihak

rumah makan Dapur Sambal, terutama ketika konsumen memerlukan
kebutuhan dan keinginan, promosi melalui mulut ke mulut (word of
mouth) dapat tersampaikan ke konsumen lain. Word of mouth juga
membutuhkan

faktor lain untuk memberi pengaruh positif terhadap
Dengan kata lain variabel merchandise
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kepuasan konsumen.

assortments, pricing, location, communication mix, customer service,
dan store design and display diperlukan, sehingga peningkatan jumlah
pembelian pada rumah makan Dapur Sambal meningkat.
Selain word of mouth promosi lain yang dapat dilakukan rumah

makan Dapur Sambal adalah adanya situs/web tentang Dapur Sambal dan
iklan di surat kabar. Promosi ini akan menjadikan konsumen mengetahui
rumah makan Dapur Sambal secara lebih jelas.
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5. Store design and display
Dalam variabel store design and display perlu dipertahankan oleh
pihak rumah makan Dapur Sambal, terutama suasana tradisional yang
dirasakan konsumen. Suasana terbuka dan penambahan instrument music
yang tercipta membuat udara bebas masuk dengan baik serta
meningkatkan suasana tradisional jawa. Karena persaingan antar rumah
makan yang sejenis sekarang ini semakin banyak. Pencinta makanan

perhatikan.
6. Customer service

W

kuliner pun mulai dapat memilih rumah makan dari berbagai hal mereka
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Dalam variabel customer service perlu dipertahankan oleh pihak

rumah makan Dapur Sambal, sehingga pelayanan yang baik dan ramah
mampu membuat konsumen puas. Maka secara tidak langsung perasaan
dihargai pada diri konsumen ada. Pelayanan ini dilakukan langsung oleh
karyawan dan karyawan yang ramah dan sopan akan menjadikan
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konsumen dihargai dan dihormati. Terutama ketika ada keluhan dari
konsumen kesigapan karyawan dalam menyelesaikannya keluhan
tersebut.
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