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ABSTRAKSI

W

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel
retailing mix (bauran eceran) terhadap kepuasan konsumen pada The House of Raminten
Restaurant.
Responden dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah melakukan
pembelian di The House of Raminten Restaurant. Data yang diperoleh dengan cara
menyebar kuesioner, kepada 100 responden, yang merupakan konsumen tersebut di atas.
Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif
(prosentase),
analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan analisis koefisien determinasi
2
(R ).
Berdasarkan hasil regresi linier berganda, diperoleh simpulan bahwa masingmasing independent variable (variabel bebas), yang dimasukkan dalam model regresi
signifikan berpengaruh secara parsial, terhadap kepuasan konsumen The House of
Raminten Restaurant.
Hal ini dikarenakan nilai probabilitas dari ke-enam variabel tersebut lebih kecil dari 5%
(p>0,05).
Sedangkan secara keseluruhan, ke-enam independent variable (variabel bebas), yang
terdiri dari product (produk), price (harga), place (lokasi), promotion (promosi),
personnel (karyawan), dan presentation (penampilan) berpengaruh secara simultan,
terhadap kepuasan konsumen The House of Raminten Restaurant.
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Kata Kunci: variabel retailing mix (bauran eceran), kepuasan konsumen, regresi linier
berganda
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1
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Akhir-akhir ini bisnis ritel di Yogyakarta mengalami perkembangan yang
sangat pesat. Salah satunya adalah bisnis restoran, yang ditandai dengan
menjamurnya restoran dan cafe-cafe yang menawarkan berbagai konsep.
Untuk bisa menghadapi persaingan, manajemen restoran harus memiliki
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pengetahuan dasar yang baik mengenai strategi pemasaran yang efektif, demi
menjaga kelangsungan hidup bisnisnya, dengan menempatkan orientasi
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kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama dan diyakini sebagai kunci utama
untuk memenangkan persaingan tersebut.

Dalam mencapai tujuan bisnisnya, manajemen restoran harus

menjalankan strategi pemasaran secara efektif, salah satunya dengan berdasar
kepada retailing mix (bauran eceran), yang merupakan kombinasi dari enam
variabel, yang merupakan inti dari sistem pemasaran ritel yang terdiri dari:
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product (produk), price (harga), place (lokasi), promotion (promosi),
personnel (karyawan), dan presentation (penampilan).
Persepsi konsumen terhadap retailing mix (bauran eceran) ini

merupakan hasil yang bisa diidentifikasi dari penilaian konsumen terhadap
variabel-variabel retailing mix (bauran eceran) sebagai tolak ukur untuk
mengetahui kepuasan konsumen. Apabila atribut retailing mix (bauran eceran)
sudah diterapkan dengan baik, maka secara tidak langsung dapat
memunculkan kepuasan konsumen. Apabila konsumen sudah merasa puas,
maka mereka akan melakukan pembelian ulang dan atau merekomendasikan
restoran tersebut kepada orang lain.

2
The House of Raminten Restaurant merupakan salah satu specialty
restaurant di Yogyakarta, yang berusaha memuaskan konsumennya dengan
menawarkan konsep “unic, antic, ellegant” dengan menggabungkan ke-enam
variabel retailing mix (bauran eceran) di atas, demi memberikan kepuasan
bagi konsumennya.
Berdasarkan pada konsep pemikiran di atas, maka penulis tertarik
untuk menganalisis dan meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh retailing mix
(bauran eceran) terhadap kepuasan konsumen The House of Raminten
dengan

VARIABEL

mengambil

judul:

“PENGARUH
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Restaurant,

RETAILING

MIX

(BAURAN

VARIABELECERAN)

U
KD

TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA THE HOUSE OF
RAMINTEN RESTAURANT”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
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1) Bagaimanakah profil konsumen pada The House of Raminten Restaurant?

2) Apakah variabel product (produk) berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen pada The House of Raminten Restaurant?

3) Apakah variabel price (harga) berpengaruh terhadap kepuasan konsumen
pada The House of Raminten Restaurant?
4) Apakah variabel place (lokasi) berpengaruh terhadap kepuasan konsumen
pada The House of Raminten Restaurant?
5) Apakah variabel promotion (promosi) berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen pada The House of Raminten Restaurant?

3
6) Apakah variabel personnel (karyawan) berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen pada The House of Raminten Restaurant?
7) Apakah variabel presentation (suasana) berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen pada The House of Raminten Restaurant?
8) Apakah ke-enam variabel retailing mix (bauran eceran) mempengaruhi
kepuasan konsumen secara bersamaan?

1.3. Tujuan Penelitian
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Untuk mengetahui profil konsumen pada The House of Raminten
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Restaurant.

2) Untuk menguji pengaruh variabel product (produk) terhadap kepuasan
kosumen pada The House of Raminten Restaurant.

3) Untuk menguji pengaruh variabel price (harga) terhadap kepuasan
kosumen pada The House of Raminten Restaurant.

4) Untuk menguji pengaruh variabel

place (lokasi) terhadap kepuasan
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kosumen pada The House of Raminten Restaurant.

5) Untuk menguji pengaruh variabel promotion (promosi) terhadap kepuasan
kosumen pada The House of Raminten Restaurant.

6) Untuk menguji pengaruh variabel

personnel (karyawan) terhadap

kepuasan kosumen pada The House of Raminten Restaurant.
7) Untuk menguji pengaruh variabel presentation (suasana) terhadap
kepuasan kosumen pada The House of Raminten Restaurant.
8) Untuk menguji pengaruh dari ke-enam variabel retailing mix (bauran
eceran) terhadap kepuasan kosumen secara bersamaan.
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1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:
1) Bagi penulis:
a. Menambah wawasan penulis tentang fenomena yang terjadi

dalam

bidang pemasaran.
b. Penelitian dapat digunakan sebagai bahan perbandingan, bahwa sampai
sejauh mana teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dapat
diterapkan dalam dunia pemasaran secara nyata.
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c. Merupakan latihan bagi penulis, untuk mendefinisikan masalah,
menganalisa situasi, serta mangadakan penyelidikan dan penelitian
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yang bersifat formal untuk menjawab permasalahan yang ada.

2) Bagi The House of Raminten Restaurant:

Sebagai sumbangan informasi untuk menyusun strategi bisnis yang
kompetitif, guna memenangkan persaingan dalam jenis usaha sejenis.
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3) Bagi pihak lain:
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam menambah
pengetahuan, bagi pihak-pihak yang tertarik dengan bidang ini.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan
referensi, yang kelak bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
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1.5. Batasan Masalah
Agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas, maka penulis membatasi
masalah sebagai berikut:
1) Obyek yang diteliti adalah The House of Raminten

Restaurant, JL

Faridan M. Noto No 7, Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta. Telp
547315-fax 586928.
2) Responden yang akan diteliti adalah 100 orang konsumen yang sudah
pernah mengkonsumsi produk The House of Raminten Restaurant.

a. Jenis Kelamin :

W

3) Profil responden yang akan diteliti penulis meliputi:
- Laki-laki
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- Perempuan
b. Usia

:

15 - 54 tahun ke atas

c. Pekerjaan

:

Status pekerjaan berbeda-beda

4) Retailing mix (bauran eceran) adalah kombinasi dari enam variabel, yang
merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, dimana ke-enam
variabel tersebut terdiri dari: product (produk), price (harga), place
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(lokasi), promotion (promosi), personnel (karyawan), dan presentation

(suasana).

a. Product (produk) adalah semua menu (makanan dan minuman), yang
ditawarkan oleh The of Raminten Restaurant ke para konsumen untuk
mendapatkan perhatian, dibeli, dan dikonsumsi demi memuaskan
kebutuhan (needs) dan keinginan (wants).
Yang diteliti dalam variabel ini adalah variasi produk, penyajiannya,
kecocokan produk dengan konsumen, cita rasa produk, kebersihan, dan
pengadaan menu andalan.
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b. Price (harga) adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh
konsumen, untuk dapat menikmati produk yang ditawarkan oleh The of
Raminten Restaurant.
Yang diteliti dalam variabel ini adalah tingkat harga produk terhadap
konsumen, kualitas produk dan pelayanan atas harga yang dibayarkan,
tingkat harga produk terhadap masyarakat umum, persaingan harga

c. Place (lokasi)
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dengan kompetitor, dan kestabilan harga.
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Inti dari penentuan place (lokasi) adalah bagaimana The House of
Raminten

Restaurant memilih lokasi yang baik, dan menyediakan

fasilitas pendukung lainnya, agar dapat menarik pengunjung untuk
datang ke restoran tersebut. Selain itu, penentuan lokasi ini harus
mampu memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh
produk yang ditawarkan.
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Yang diteliti dalam variabel ini adalah kemudahan dalam menemukan
lokasi, tingkat keamanan, ketersediaan area parkir, lalu lintas
transportasi publik dan akses dari berbagai arah.

d. Promotion (promosi)
Promotion (promosi) adalah kegiatan memposisikan keberadaan The
House of Raminten

Restaurant, serta keunggulan yang dimiliki oleh

restoran tersebut dalam benak konsumen. Tujuannnya adalah untuk

7
membujuk konsumen agar membeli produk yang ditawarkan di restoran
tersebut.
Yang diteliti dari variabel ini adalah word of mouth (promosi dari
mulut ke mulut), yaitu mengenai kredibilitas, kemudahan pemahaman
para komunikan, proses komunikasi yang spontan, kelengkapan
informasi, feed back (umpan balik) yang baik antar komunikan,
efektifitas promosi tersebut dalam menarik konsumen potensial.
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e. Personnel (karyawan)
Personnel (karyawan) adalah pramuniaga yang bekerja melayani para
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konsumen dan melakukan seluruh kegiatan operasional The House of
Raminten Restaurant.

Yang diteliti dari variabel ini adalah bagaimana penampilan fisik, skills
(kemampuan) yang dimiliki, sikap yang ditunjukan dalam melayani
konsumen, kecepatan dan kesigapan, kemampuan berkomunikasi serta
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kemampuan dalam menjaga kebersihan restoran.

f. Presentation (suasana)
Presentation (suasana) adalah unsur visual dan non visual, yang
ditampilkan oleh The House of Raminten Restaurant.
Yang diteliti dari variabel ini adalah keunikan akses masuk (pintu
utama), instrument, aroma, fixture (perlengkapan tetap), warna dan
sirkulasi udara.

8
g. Kepuasan konsumen
Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa, yang
diperoleh dengan cara membandingkan kinerja yang diterima dari The
House of Raminten Restaurant dan harapan para konsumen.
Yang diteliti dari variabel ini adalah kepuasan konsumen terhadap The
House of Raminten Restaurant, yang diukur melalui variabel-variabel
retailing mix (bauran eceran) yang terdiri dari ke-enam variabel di atas.
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Diagram kerangka teoritis:

9
Dari diagram kerangka teoritis di atas, dapat dilihat bahwa ke-enam
independent variable (variabel bebas) yang terdiri dari product
(produk), price (harga), place (lokasi), promotion (promosi), personnel
(karyawan), dan presentation (suasana), berpengaruh terhadap
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W

dependent variable (variabel terikat) yaitu kepuasan konsumen.

78

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah
dikakukan penulis.
Dari hasil analisis data (analisis deskriptif, dan uji hipotesis), maka
penulis dapat menyimpulkan dan memberi saran sebagai berikut:
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5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh variabel-variabel retailing
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mix (bauran eceran), yang terdiri dari product (produk), price (harga),
place

(lokasi),

promotion

(promosi),

personnel

(karyawan),

dan

presentation (penampilan), terhadap kepuasan konsumen pada The House
of Raminten Restaurant, dimana jumlah sampelnya adalah sebanyak 100
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responden, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Berdasarkan hasil analisis deskriptif, karakteristik responden adalah
sebagai berikut:
a. Berdasarkan karakteristik jenis kelamin, diperoleh hasil bahwa lebih
dari 50% konsumen The House of Raminten Restaurant adalah
wanita, dengan prosentase sebesar 63%.
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b. Berdasarkan kelompok usia, mayoritas responden yang menjadi
obyek dalam penelitian ini adalah berusia 15-23 tahun, dengan
prosentase sebesar 61%.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa, mayoritas konsumen
The House of Raminten Restaurant adalah kaum muda.

c. Berdasarkan karateristik status pekerjaan, mayoritas responden yang
menjadi obyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa dengan
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prosentase sebesar 54%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, mayoritas konsumen
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The House of Raminten Restaurant adalah para mahasiswa.

d. Berdasarkan karakteristik pendapatan atau uang saku per bulan,
mayoritas responden yang menjadi obyek dalam penelitian ini
mempunyai pendapatan atau uang saku per bulan sebanyak Rp

©

500.001-Rp 1.500.000, dengan prosentase sebesar 42%.
Sehingga dapat diambil sebuah pendapat bahwa, rata-rata

konsumen The House of Raminten Restaurant adalah mahasiswa,
dengan jumlah pendapatan atau uang saku per bulan sebesar Rp
500.001-Rp 1.500.000.
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2) Berdasarkan uji hipotesis dengan analisis regresi linier berganda, dapat
disimpulkan bahwa:
a. Uji t (Uji signifikansi pengaruh independent variable secara
parsial).
Dari hasil uji t, dapat dilihat bahwa ke-enam variabel dari retailing
mix (bauran eceran), yang terdiri dari, product (produk), price
(harga), place (lokasi), promotion (promosi), personnel (karyawan),
dan presentation (suasana) signifikan mempengaruhi kepuasan

W

konsumen pada The House of Raminten Restaurant.
Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas ke-enam variabel tersebut
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yang nilainya lebih kecil dari 5% (p<0,05).

b. Uji F (Uji signifikansi pengaruh independent variable secara
simultan).

Dari hasil uji F, dapat dilihat bahwa ke-enam variabel dari retailing
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mix (bauran eceran), yang terdiri dari product (produk), price

(harga), place (lokasi), promotion (promosi), personnel (karyawan),
dan presentation (suasana), berpengaruh secara simultan (bersama-

sama) terhadap kepuasan konsumen pada The House of Raminten
Restaurant.
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5.2. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan yang ada, maka penulis dapat memberikan
saran kepada pihak The House of Raminten Restaurant, yang mungkin
bermanfaat dalam meningkatkan kepuasan konsumen.

Dari uji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda, dapat
diketahui bahwa ke-enam variabel dari retailing mix (bauran eceran),
yang terdiri dari, product (produk), price (harga), place (lokasi),
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promotion (promosi), personnel (karyawan), dan presentation (suasana)
signifikan mempengaruhi kepuasan konsumen pada The House of
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Raminten Restaurant.

Untuk lebih meningkatkan kepuasan konsumen, maka pihak

restoran harus mempertahankan dan meningkatkan berbagai hal dari keenam variabel tersebut, sehingga dapat lebih meningkatkan kepuasan
konsumen pada The House of Raminten Restaurant.
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Hal-hal tersebut yang terdiri dari:
1) Product (produk)

Untuk variabel product (produk), diharapkan pihak restoran dapat
mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas dari setiap produk
yang dihasilkan, serta meningkatkan value added (nilai tambah)
melalui hal-hal unik dari produk, seperti penyajian yang menarik,
spesialisasi produk yang mengkhususkan makanan tradisional Jawa,
yang tidak diperoleh konsumen di restoran lainnya, sehingga kepuasan
konsumen semakin meningkat, serta memicu meningkatnya pula
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promosi word of mouth (dari mulut ke mulut) dari konsumen rill ke
konsumen potensial, dimana hal tersebut akan turut berpengaruh pada
meningkatnya pembelian di The House of Raminten Restaurant.

2) Price (harga)
Untuk variabel price (harga), diharapkan pihak restoran dapat tetap
mempertahankan sistem petenapan harga yang dinilai kompetitif dan
berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, karena cost (biaya)

W

yang dikeluarkan, sebanding dengan benefit (manfaat) yang diterima,
seperti melalui kualitas produk dan pelayanan. Selain itu harga yang
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ditetapkan dinilai relatif terjangkau oleh para konsumennya.

3) Place (lokasi)

Untuk variabel place (lokasi), diharapkan pihak restoran dapat lebih
memperhatikan dan mengatur fasilitas pendukung, serta meningkatkan
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keamanan baik bagi konsumen maupun kendaraannya.

4) Promotion (promosi)
Variabel promotion (promosi), merupakan variabel yang turut berperan
penting dalam memposisikan The House of Raminten Restaurant
dalam benak konsumen, serta digunakan untuk merangsang kegiatan
pembelian. Mengingat bentuk promosi ialah words of mouth (promosi
dari mulut ke mulut), maka diharapkan agar pihak The House of
Raminten Restaurant dapat memenuhi kebutuhan (needs) dan
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keinginan (wants) konsumennya. Selain itu peningkatan keunggulan
kompetitif dari masing-masing variabel-variabel retailing mix (bauran
eceran) lainnya yaitu product (produk), price (harga), place (lokasi),
personnel (karyawan), dan presentation (penampilan), secara otomatis
dapat mendorong meningkatnya words of mouth (promosi dari mulut
ke mulut) yang berdampak positif terhadap kepuasan konsumen serta

5) Personnel (karyawan)

W

meningkatnya jumlah pembelian.

Untuk variabel personnel (karyawan), sebaiknya dipertahankan dan
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bahkan ditingkatkan karena dengan pelayanan yang baik, maka dengan
sendirinya konsumen akan merasa bahwa cost yang dikeluarkan, sesuai
dengan kualitas pelayanan yang diterima.

6) Presentation (penampilan)
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Untuk variabel presentation (penampilan), sebaiknya dipertahankan
dan bahkan ditingkatkan dengan tetap mengacu pada konsep restoran,
yaitu unic, antic, elegant, dengan tetap mempertahankan kekentalan
budaya Jawa.
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