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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Produk  

a. Pengertian Produk 

Produk memiliki arti yang bermakna bagi suatu perusahaan karena tanpa 

ada produk, Perusahaan tidak akan dapat melakukan aktivitas usahanya. Pembeli 

akan membeli suatu produk kaau merasa tertarik dan juga cocok, karena itu produk 

diharuskan disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pembeli agar pemasaran 

produk berhasil. Dengan kata lain, pembuatan suatu produk baiknya di arahkan 

pada keinginan pasar atau selera konsumen. 

Menurut Panjaitan & Yulianti, (2016) definisi dari produk adalah sesuatu 

apapun itu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk dapat memuaskan suatu 

keinganan dan kebutuhan konsumen. Produk yang dipasarkan itu mencangkup 

barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, properti, organisasi, informasi dan 

juga ide. Maka yang disebut dengan produk tidak hanya barang yang hanya terlihat 

saja, akan tetapi juga yang tidak dapat dilihat juga dapat disebut produk juga. 

Menurut Umar (2002) produk adalah hasil dari aktivitas proses produksi 

yang bisa ditawarkan ke pasar utuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, ataupun 

dikonsumsi sehinggaproduk tersebut dapat memuaskan keigninan dan kebutuhan 

konsumen yang termasuk juga dalamnya seperti obyek fisik, jasa, barang, orang, 

tempat, organisasi dan gagasan. Banyak hal yang harus diperhatikan didalam 

memasarkan produk dipasar. Dalam meningkatkan volume penjualan diharuskan 
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sebagai berikut: kualitas produk, bentuk fisik dari produk, kemasan  produk, dan 

yang terakhir keunggulan dari produk. 

Dalam peninjauan yang lebih mendalam dari diatas, barang itu tidak hanyak 

dalam bentuk fisik saja, akan tetapi juga ada hal-hal mencakup non fisik. Segala 

unsur tersebut dilihat sebagai alat pemuas kebutuhan konsumen. Dengan adanya 

kombinasi dari unsur yang berbeda itu akan memberikan nilai kepuasan yang 

berbeda juga dikarenakan kombinasi tersebut dari produk sendiri. 

Dari definisi produk yang telah diberikan dari para ahli dapat diambil 

kesimpulannya bahwasannya produk ialah segala sesuatu dan bentuk yang dapat 

dipasarkan baik secara fisik maupun nonfisik (jasa) untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhan konsumen. 

b. Klasifikasi Produk 

Klasifikasi produk menurut Fahmi ( 2015) perngertian dari kualitas produk 

ialah kualitas produk menggambarkan suatu produk sejauh mana dari kemampuan 

produk tersebut dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

Klasifikasi produk menurut  Widyastuti (2016) dibagi kedalam dua bagian, 

yaitu: 

1. Barang  

Barang  merupakan produk yang berupa wujud fisik sehingga dapat dirasakn 

oleh indra manusia. 

a. Barang yang terpakai habis(non durable goods) atau barang yang tidak 

bertahan jangka panjang adalah barang (produk) yang berbentuk fisik 
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dan dalam pemakaian mempunyai jangka waktu pemakaian dari satu 

hingga beberapa ali pemakaian(habis). Dengan kata lain umur dari 

barang tersebut kurang dari 1 tahun 

b. Barang tahan lama (durable goods) barang yang berbentuk fisik yang 

dapat bertahan melebihi umur ekonomisnya. Barang seperti definisi 

yang ada diatas biasanya membutuhkan pelayan atau perawatn yang 

lebih banyak, membutuhkan garansi tertentu dari pihak penjual. 

2. Jasa  

Jasa merupakan barang yang tidak berwujud fisik. Jasa lebih mengarah ke 

aktivitas, pemanfaatan, atas nilai kepuasaan yang ditawarkan untuk dijual, 

sebagai contohnya hotel, reparasi handphone,pengiriman jasa dan lain-lain. 

c. Kualitas Produk 

Menurut Budiharja & Riyono, (2016) apabila suatu perusahaan ingin 

mempertahankan keunggulannya di dalam segmen pasar, maka perusahaan harus 

mengetahui dan mengerti aspek dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen 

untuk membedakan produk yang ditawarkan perusahaan tersebut dengan produk 

perusahaan pesaing lain . Dimensi kualitas produk yaitu: 

1. Kinerja (performance) berhubungan dengan karakteristik dasar dari sebuah 

produk. 

2. Daya tahan (durability) berapa lama umur produk yang bertahan selama 

pemakaian hingga produk yang bersangkutan dapat diganti. Semakin besar 

pemakaian oleh konsumen semakin besar juga frekuensi daya tahan produk. 

3. Spesifikasi (specification) produk yang memenuhi spesifikasi tertentu dari 

konsumen atau tidak ditemukannya cacat dari produk tersebut. 
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4. Fitur (features) karakteristik dari suatu barang/produk yang di buat untuk 

penyempurnaan fungsi produk dan juga membuat ketertarikan konsumen 

kepada produk. 

5. Reliabilitas (reliabilty) probabilitas bahwa produk akan bekerja dengan 

memuaskan atau tidak dalam waktu periode tertentu. Jarangnya terjadi 

kerusakan maka produk tersebut dapat diandalkan. 

6. Estetika (aesthetics ) kesan penampilam produk yang dapat dilihat, dari 

bentuk ,rasa, bau dari sebuah produk.   

7. Kesan kualitas (perceived quality)hasil dari penggunaan pengukuran yang 

telah dilakukan secara tak langsung dikarenakan adanya kemungkinan 

konsumen tidak mengerti dan kekurangan informasi produk yang berkaitan. 

Salah satu kunci dimensi ekuitas merek. Jadi persepsi konsumen terhadap 

produk didapat dari harga, merek, reputasi dan Negara asal. 

2.1.2 Jasa 

a. Pengertian Jasa 

Pengertian jasa ialah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan 

kepada pihak satu ke pihak lainnya, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan 

denga produk fisik atau tidak (Sembiring, Suharyono, & Kusumawati ,2014). Jasa 

mempunyai sifat khusus yang berhubungan dengan empat karakteristik yang 

dimiliki oleh jasa. 

Jasa pada dasarnya merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak 

merupakan produk dalam bentuk fisik maupun kontruksi, jadi umumnya itu 
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dikonsumi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan 

nilai tambah atau pemecahaan masalah yang dihadapi oleh konsumen. 

Sementara itu, perusahaan yang memberikan operasi jasa adalah mereka 

yang memberikan konsumen produk jasa , baik yang berwujud maupun tidak 

berwujud, seperti transportasi, hiburan, restoran,dan pendidikan. 

Kualitas Jasa merupakan tingkat keunggulan (exellence) yang diharapkan 

dalam pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan (Adixio & Saleh, 2013). Dengan kata lain terdapat dua faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas jasa yakni, jasa yang diharapkan (exepected service) dan 

jasa yang tidak diharapkan (perceived service). 

b. Karakteristik Jasa 

Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang(Produk 

fisik). Menurut (Sembiring et al., 2014) menyebutkan karakteristik jasa sebagai 

berikut: 

1. Intangibility (tidak berwujud) 

Jasa tidak dapat dilihat ,dirasa ,diraba,didengar atau dicium sebelum jasa itu 

dibeli. Nilai penting dari hal ini ialah nilai yang tak berwujud yang dirasakan 

oleh konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan,dan rasa aman  

2. Untorability (tidak dapat dsimpan) 

Jasa tak mengenal persediaan atau pemyimpanan dari produk yang sudah 

dihasilkan.karakteristik ini juga di sebut Inseparability (tidak dapat 

dipisahkan) Mengingat pada umumnya jasa dikonsumsi diwaktu yang 

bersamaan. 
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3. Customization (kustomisasi) jasa sangat sering sekali di desain khusus pada 

kebutuhan pelanggan , contohnya jasa asuransi dan kesehatan. 

c. Kriteria Penentu Kualitas Jasa 

Menurut (Adixio & Saleh, 2013) kualitas jasa dapat dilihat dari lima 

dimensi yaitu: 

1. Berwujud (tangible) yaitu suatu kemampuan yang dimiliki perusahaan 

untuk menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal.penampilan dan 

sarana prasarana fisik perusahaanyang dapat diandalakan keadaan 

lingkungan sekitar itu bukti nyata dari erusahaan tersebut, contohnya: 

gedung, gudang, kenyaraman ruangan,tempat parkir, kelengkapan 

perlengkapan komuikasi. 

2. Reliabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan 

sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

3. Ketanggapan (responsiveness) suatu kebijakan membantu dan memberkan 

pelayanan dengan cepat responsif dan tepat pada pelanggan dengan 

penyampaian informasi yang jelas. 

4. Jaminan dan kepastian (assurance) yaitu pengetahuan , kesopansantunan 

dan kemampuan  setiap pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa 

percaya para pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi antara lain 

komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun. 

5. Empati(empathy) memberi perhatian tulus dan bersifat individual atau 

secara pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan upaya 

memahami keinginan mereka. Hal seperti ini mengharapkan perusahaan 

memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan. 
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Menurut (Sembiring et al., 2014) menyimpulakan bahwa tugas pemasaraan 

dalam produk jasa sangat berbeda dengan produk barang. Mereka  menyebutkan 

delapan perbedaan sebagai berikut: 

1. Kebanyakan produk jasa tidak termasuk persediaan. 

2. Elemen aset yang tak terwujud biasannya mendominasi nilai buatan. 

3. Jasa sering kali susah untuk divisualisasi dan dimengerti. 

4. Pelanggan mungin bisa terlibat di perusahaan bidang  produksi 

5. Pelanggan mungkin bisa menjadi bagian pengalama jasa 

6. Operasioanal pemasukaan dan pengeluaran pemeliharaan untuk merubah 

lebih terbuka 

7. Faktor waktu sering kali asumsusi yang sangat penting sekali 

8. Distribusi mungkin mengambil tempat melalui saluran tak berwujud 

Kesimpulan telah menunjukan betapa tinggi nya kompleksitas bisnis jasa. 

Observasi yang dilakukan oleh para pemain disektor jasa mengemukakan lima 

langkah yang dapat dilakukan untuk meraih sukse di bidang jasa 

1. Memperbarui jasa yang ditawarkan (renewing the service offering). 

2. Menglokalisasi sistem point of services (localizing the point of srvice 

system) 

3. Melakuakan kontrak layanan untuk mengikat konsumen (leveraging th 

service”contract”) 

4. Menggunakan kekuatan informasi (using information power strategically) 

5. Menetapkan nilai strategis jasa pada konsumen (determining the strategic 

value of a service business) 
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2.1.3 Kepuasaan Konsumen 

a. Pengertian Kepuasaan Konsumen 

Kepuasan konsumen sebenarnya bersifat abstrak. Kepuasan konsumen 

sebagaisuatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman 

mengkonsumsi suatu produk atau jasa (Setiarini & Nurseto, 2017) . Dalam konsep 

marketing  moderen yang menjadikan titik sentral dari kegiatan merketing ialah 

memperoleh kepuasan konsumen. Menurut Fahmi, Joni (2015) menjelaskan 

“kepuasan adalah suatu perasaan senang atau kecewa dari seseorang yang tertimbul 

karena dari perbandingan suatu kinerja atau rasa kinerja yang dirasakan sebanding 

dengan harapan konsumen”. Widyastuti, Wardani (2016) mengungkapkan evaluasi 

purna beli dimana alternatif dipilih sekurang-kurangnya memberikan outcome yang 

sama atau melampui harapan konsumen, sedang ketidakpuasan timbul karena tidak 

sesuai ekpetasi konsumen. 

Ada kesamaan antara beberapa definisi yang di atas, yaitu menyangkut 

dengan komponen kepuasan konsumen (harapan dan kinerja/hasil yang dirasakan). 

Secara konseptual, kepuasaan konsumen dapat digambarkan sebagai berikut 
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Gambar 2.1. Konsep Kepuasan Pelanggan 

Sumber : Widyastuti, Wardani (2016) 

b. Pengukuran Kepuasan Konsumen 

Pengukuran terhadap kepuasan konsumen sudah menjadi hal biasa bagi 

setiap restoran/perusahaan. Hasil pengukuran tersebut merupakan langkah untuk 

umpan balik dan masukan bagi keperluan dalam pengembangan dan implementasu 

strategi kepuasan konsumen. Menurut Kotler yan dikutip dari buku Totally Quality 

management ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengukuran 

kepuasan konsumen diantaranya (Widyastuti, 2016): 
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1. Sistem Keluhan dan Saran 

Organisasi yang berpusat pelanggan(Customer Centered) memberikan 

kesempatan kepada para pelanggan dalam penyampaian keluhan dan saran. 

Informasi-informasi ini dapat memberikan ide-ide cemerlang bagi 

perusahaan dan untuk bereaksi cepat dalam mengatasi masalah-masalah. 

2. Ghost Shopping 

Salah satu cara untuk dapat gambaran mengenai kepuasaan pelanggan 

adalah memeperkerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap 

sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan hasil temuanya yang 

mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing 

berdasarkan pengalaman pelanggan dalam pembelian produk tersebut. 

Selain itu ghost shopper berfungsi mengamati setiap cara menangani 

keluhan 

3.  Lost Customer Analysis 

Perusahaan sebaiknya menghubungi para pelanggan mereka yang telah 

berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami 

mengapa hal tersebut dapat terjadi. Bukan hanya exit interview saja yang 

perlu, tetapi pemantauan costumer loss rate juga penting, peningkatan 

costumer loss rate juga menunujukan kegagalan perusahaan dalam 

memuaskan para pelanggan mereka. 

4. Survei Kepuasaan Pelanggan 

Umumnya penelitian mengenai kepuasaan pelanggan dilakukan dengan 

penelitian survei, baik dengan pos, telpon, email, maupun wawancara secara 

langsung. Perusahaan akan mendapatkan umpan balik secara langsung dari 
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pelanggan dan juga memeberikan tanda siganal positif bahwasannya 

perusahaan memberikan perhatian terhadap para pelanggannya. 

 Prinsip tersebut dapat diterapan dalam penentuan indikator pengukuran 

kepuasan konsumen di Restoran  (Hariasari, 2015), yaitu: 

a. Kesesuaian dengan hasil dengan yang disepakati. 

b. Pelayanan yang ramah dan juga penampilan staff yang menarik. 

c. Kemampuan yang harus dimiliki perusahaan untuk cepat tanggap dalam 

menghadapi masalah yang timbul. 

d. Kemampuan perusahaan untuk cepat tanggap menagani keluhan konsumen. 

e. Pengetahuan dan pola berbicara staff. 

f. Melakukan pola kominaksi yang efektif dengan para pelanggan. 

g. Bertanggung jawab dengan pelayanan dan keamanan pelanggan. 

h. Kebersihaan dan juga kerpihan fasilitas restoran. 

i. Penataaan eksterior ruangan yang baik dan menarik. 

j. Tampilan fasilitas. 

k. Hidangan. 

Pada hakekatnya bisnis itu bergantung sekali kepada konsumen. Para pelaku 

bisnis juga harus menyadari bahwasaanya  konsumen umumnya  tidak peduli dan 

tak ingin tahu dengan masalah sehari-hari yang dihadapi para pelaku bisnis karena 

pikiran konsumen adalah apa yang mereka butuhkan harus terpenuhi tanpa mau 

tahu bagaimana sulitnya para pelaku bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen 

tersebut. Untuk memenuhi kepuasan pelanggan secara total tidak mudah bagi para 

pelaku bisnis. Namun upaya perbaikan dan penyempurnaan kepuasan dapat 
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dilakukan dengan berbagai strategi. Prinsip dari strategi kepuasaan pelanggan akan 

menyebabkan para pesaing restoran bekerja lebih keras dan memerlukan biaya yang 

tidak sedikit dalam usahaanya merebut pelanggan suatu pelanggan. 

  Widyastuti (2016) terdapat enam konsep inti yang memeliki kesamaan 

diantaranya memiliki beragam cara mengukur kepuasan konsumen: 

1. Kepuasan konsumen menyeluruh (Overal Costumer Satisfaction)  

Cara yang paling sangat sederhana untuk mengetahui kepuasan konsumen 

ialah menanyakan langsung kepada konsumen seberapa puas degan produk 

dan pelayanan tersebut. 

2. Dimensi kepuasan konsumen 

Penelitian memilah ke berbagai komponen-komponen. Secara umum proses 

semacam itu terdiri dari empat langkah: 

a. Mengidentifikasi dimesi-dimensi kunci konsumen. 

b. Meminta kepada konsumen untuk menilai spesifik item-item seperti 

kecepatan pelayanan atau keramahan staf. 

c. Meminta kepada konsumen untuk meilai produk yang sama dari para 

pesaing 

d. Meminta kosumen untuk menentukan dimensi yang menurut merka 

yang paling penting dalam menilai kepuasan konsumen secara 

keseluruhan. 

3. Konfirmasi harapan (confirmation of expectations) 

Kesesuaian atau ketidaksesuaian dari harapan konsumen dengan kinerja 

aktual produk perusahaan. Hal seperti ini sangat ditekankan pada service 

quality yang memiliki berupa harapan konsumen yang diberikan.  
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4. Minat pembelian ulang 

Kepuasan konsumen diukur secara behaviour dengan cara menanyakan 

apakah konsumen akan berbelanja menggunakan jasa perusahaan lagi. 

5. Kesediaan untuk merekomendasikan (willigness to recommended) 

Kesediaan produk untuk merekomendasikan produk kepada orang-orang 

sekitar menjadi ukuran yang sangat penting untuk dianalisis dan ditindak 

lanjuti. 

6. Ketidakpuasan Konsumen (customer disatifaction) 

Yaitu mencari tau aspek apa saja yang digunakan untuk mengetahui 

ketidakpuasan konsumen, meliputi: komplain, pengembalian produk,biaya 

garansi, recall, kata-kata negatif yang dikeluarkan, dan defection. 

 Jadi kepuasan konsumen itu merupakan tingkat perasaan konsumen yang 

dimana kinerja yang diharapkan itu sesuai dengan ekspetasi dari konsumen 

tersebut. Konsumen yang puas ialah konsumen yang akan berbagi dengan produsen 

dan penyedia jasa. Konsumen yang puas akan berbagi opini terhadap konsumen 

lainnya .ini akan menjadi referensi bagi perusahaan atau restoran. 

2.1.4 Restoran  

Menurut Widyastuti (2016) restoran adalah suatu tempat atau suatu 

bangunan yang diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakn pelayanan 

degan secara baik kepada semua konsumen baik berupa makanan atau minuman. 

Restoran adalah suatu usaha komersil yang menyediakan suatu pelayanan makan 

dan minum bagi umum dan dikelola secara profesional(Widyastuti, 2016).  
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Dari definisi restoran yang telah di jelaskan oleh para ahli dapat diambil 

kesimpulannya bahwa restoran adalah suatu temat yang menyediakan kan makan 

dan minum termasuk juga jasa yang bertujuan memuaskan konsumen dari lapar 

hingga kembali seperti sebelumnya. 

Mie Setan termasuk usaha yg termasuk Specialities Restaurant. Mie Setan 

menyediakan makan dan minuan yang dikelola secara komersil. Mie Setan 

menyedian makanan dan minuman yang unik beaik secara nama dan juga 

bentuknya. Bedasarakan sifat usahanya termasuk usaha dalam usaha boga yang 

sifatnya komersil, karena sifatnya mencari keuntungan. 

2.2 Hasil Penelitian Relevan 

1. Ardina Hariasari (2015) melakukan penelitian”Tingkat Kepuasan 

Konsumen Terhadap Produk Restoran Nikkou Ramen Yogyakarta”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan  di Nikkou 

Ramen ditinjau dari dimensi fungsi, fitur, keandalan, kesesuaian, usia 

produk, pelayanan, estetika, perceived quality, tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance, empathy. Analisis data yang digunakan ialah 

analisis kuantitatif. .Hasil dari penelitian sebagai berikut: 

a. Dimensi fungsi di Nikkou Ramen baik dengan hasil jawaban 

mayoritas responden pada interprestasi yaitu 44,9%<.53,8% 

b. Dimensi fitur di Nikkou Ramen baik dengan hasil jawaban 

mayoritas responden pada interprestasi yaitu 3,8%.<5,1% 

c. Dimensi keandalan di Nikkou Ramen baik dengan hasil jawaban 

mayoritas responden pada interprestasi yaitu 5,1%.<7,7% 
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d. Dimensi conformance di Nikkou Ramen baik dengan hasil jawaban 

mayoritas responden pada interprestasi yaitu 9,1%.>2,6% 

e. Dimensi usia produk di Nikkou Ramen baik dengan hasil jawaban 

mayoritas responden pada interprestasi yaitu 3,8%<9%. 

f. Dimensi pelayanan di Nikkou Ramen baik dengan hasil jawaban 

mayoritas responden pada interprestasi yaitu 10,3%>3,8%. 

g. Dimensi estetika di Nikkou Ramen baik dengan hasil jawaban 

mayoritas responden pada interprestasi yaitu 7,7%>5,1%. 

h. Dimensi perceived quality di Nikkou Ramen baik dengan hasil 

jawaban mayoritas responden pada interprestasi yaitu 15,4%>12,8. 

i. Dimensi kualitas jasa di Nikkou Ramen baik dengan hasil jawaban 

mayoritas responden pada interprestasi yaitu 3,8%>20,5%. 

j. Dimensi reliability di Nikkou Ramen baik dengan hasil jawaban 

mayoritas responden pada interprestasi yaitu 37,2%>47,4%. 

k. Dimensi responsivness di Nikkou Ramen baik dengan hasil jawaban 

mayoritas responden pada interprestasi yaitu 21,8%>7,7%. 

l. Dimensi assurance di Nikkou Ramen baik dengan hasil jawaban 

mayoritas responden pada interprestasi yaitu 17,9%=17,9%. 

m. Dimensi empathy di Nikkou Ramen baik dengan hasil jawaban 

mayoritas responden pada interprestasi yaitu 19,2%>6,4%. 

Persamaan dalam melakukan penelitian adalah penentuan dimensi secara 

spesifik biak secara jasa maupun produk terhadap kepuasan konsumen. 

Sedangan, perbedaannya dalam penelitian adalah product dan service dalam 

penelitian ini tidak di jadikan satu akan tetapi di lakukan secara terpisah. 
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2. Wardani Widyastuti (2016) melakukan penelitian”Tingkat Kepuasan 

Konsumen Terhadap Produk Restoran Banyu Mili Resto Yogyakarta”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan  di Banyu Mili 

Resto ditinjau dari dimensi cita rasa, variasi menu, porsi hidangan, kualitas 

bahan makanan, penyajian makanan, harga. Analisis data yang digunakan 

ialah analisis  deskriptif kuantitatif(gap/ipa). 

a. Dimensi Cita rasa di Banyu Mili Resto Yogyakarta baik dengan 

hasil jawaban mayoritas responden pada interprestasi yaitu 

3,1%<.3,7% 

b. Dimensi variasi menu di Banyu Mili Resto Yogyakarta baik dengan 

hasil jawaban mayoritas responden pada interprestasi yaitu 

3,1%<.3,6% 

c. Dimensi porsi hidangan di Banyu Mili Resto Yogyakarta baik 

dengan hasil jawaban mayoritas responden pada interprestasi yaitu 

3,1%<.3,6% 

d. Dimensi kualitas bahan makanan di Banyu Mili Resto Yogyakarta 

baik dengan hasil jawaban mayoritas responden pada interprestasi 

yaitu 3,0%<.3,6% 

e. Dimensi penyajian makanan di Banyu Mili Resto Yogyakarta baik 

dengan hasil jawaban mayoritas responden pada interprestasi yaitu 

2,9%<.3,7% 

f. Dimensi harga di Banyu Mili Resto Yogyakarta baik dengan hasil 

jawaban mayoritas responden pada interprestasi yaitu 2,7%<.3,7% 
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Persamaan dalam penelitian ini dimensi spesifik dalam persamaan 

pengukuran tingkatan produk untuk mengukur tingkatan kepuasann 

konsumen.sedangkan perbedaanya adalah penelitian ini dari tempat dan 

metodde penelitiannya (importance performance analysis) 

3. Bader M. A. Almohaimmed (2017) melakukan penelitian “Restaurant 

Quality and Customer Satisfaction”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi dampak kualitas restoran pada kepuasaan pelanggan. 

Penelitian ini dilihat dari 11 dimensi yaitu halal, makanan, kebersihan dan 

kualitas atmosfer, serta jaminan, akurasi, daya tanggap, desain interior, 

lingkungan eksternal dan harga. Penelitiani ini sifatnya kuantitaif. 

a. Dimensi assurance di resotaran fast food dengan nilai analisis 

regresi  (β=0,301, P < 0,05) didukung 

b. Dimensi halal quality di resotaran fast food dengan nilai analisis 

regresi  (β=0,423, P < 0,05) didukung 

c. Dimensi food quality di resotaran fast food dengan nilai analisis 

regresi  (β=0,389, P < 0,05) didukung 

d. Dimensi hygiene quality di resotaran fast food dengan nilai analisis 

regresi  (β=0,361, P < 0,05) didukung 

e. Dimensi responsiveness di resotaran fast food dengan nilai analisis 

regresi  (β=0,356, P < 0,05) didukung 

f. Dimensi menu di resotaran fast food dengan nilai analisis regresi  

(β=0,344, P < 0,05) didukung 

g. Dimensi atmospheric quality di resotaran fast food dengan nilai 

analisis regresi  (β=0,339, P < 0,05) didukung 
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h. Dimensi price di resotaran fast food dengan nilai analisis regresi  

(β=0,319, P < 0,05) didukung 

i. Dimensi accuracy di resotaran fast food dengan nilai analisis regresi  

(β=0,256, P < 0,05) didukung 

j. Dimensi interior design di resotaran fast food dengan nilai analisis 

regresi  (β=0,297, P < 0,05) didukung 

k. Dimensi external environtment di resotaran fast food dengan nilai 

analisis regresi  (β=0,199, P < 0,05) didukung 

Persamaan dalam penelititan ini dengan saya adalah persamaan untuk 

mengukur kepuasaan pelanggan dalam suatu restoran. Sedangkan 

perbedaanya, dalam melakukan dimesi tidak semua restoran mempunyai 

dimensi sama begitu juga dalam hal penelitian. 

4. Heesup Han dan Kisang Ryu (2009) “The Roles of the Physical 

Environment, Price Perception, and customer Satisfaction in Determining 

Customer Loyalty in the Restaurant Industry”. Penelitian ini bertujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara tiga komponen fisik 

lingkungan (yaitu, dekorasi dan artefak, tata ruang, dan kondisi ambien), 

persepsi harga, kepuasan pelanggan, dan kesetiaan pelanggan di industri 

restoran. Penelitian ini kuantitaif 

a. Dimensi dekorasi dan artefak meyangkut dengan persepsi harga 

dengan nilai coefficient  0,54 dan nilai t 6,40 hasilnya didukung 

b. Dimensi tata ruang  meyangkut dengan persepsi harga dengan nilai 

coefficient  0,29 dan nilai t 3,69 hasilnya didukung 
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c. Dimensi kondisi ambien meyangkut dengan persepsi harga dengan 

nilai coefficient  0,27 dan nilai t 3,60 hasilnya didukung 

d. Dimensi dekorasi dan artefak meyangkut dengan kepuasan 

konsumen dengan nilai coefficient  0,33 dan nilai t 4,06 hasilnya 

didukung 

e. Dimensi tata ruang meyangkut dengan kepuasan konsumen dengan 

nilai coefficient  0,12 dan nilai t 1,78 hasilnya tidak didukung 

f. Dimensi kondisi ambien meyangkut dengan kepuasan konsumen 

dengan nilai coefficient  0,06 dan nilai t 1,03 hasilnya tidak 

didukung 

g. Dimensi persepsi harga meyangkut dengan kepuasaan konsumen 

dengan nilai coefficient  0,56 dan nilai t 5,11 hasilnya didukung 

h. Dimensi persepsi harga meyangkut dengan kesetiaan konsumen 

dengan nilai coefficient  0,24 dan nilai t 2,08 hasilnya didukung 

i. Dimensi kepuasann konsumen meyangkut dengan kesetian 

konsumen dengan nilai coefficient  0,56 dan nilai t 5,06 hasilnya 

didukung 

Persamaan dalam penelitian ini adalah mengukur tingkatan kepuasan 

konsumen dengan berbagai dimensi. Sedangkan perbedaannya adalah 

dalam melakukan penelitian peneliti ini lebih memainkan 3 komponen inti 

tapi tidak secara spesifik (lingkungn fisik, persepsi harga, kepuasan 

konsumen saling berkaitan)dalam penentuan kepuasan konsumen. 

5. Mohammad Haghighi, Ali Dorosti, Afshin Rahnama dan All 

Hoseinpour(2012) “Evaluation of factors affecting customer loyalty in the 
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restaurant industry”. Penelitian ini betujuan penelitian ini adalah untuk 

menyelidiki faktor - faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan di 

industri restoran. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang 

didistribusikan dalam 10 dipilih secara acak cabang-cabang dari Boof Chain 

Restaurant di Teheran. Data yang dipakai adalah data kuantitatif. 

a. Kualitas makanan punya dampak positif pada kepuasaan konsumen. 

Dengan nilai signifikan T = 6,00 dan path coefficient (standart)= 

0,53 hasilnya hipotesis diterima 

b. Harga  punya dampak yang positif pada kepuasan pelanggan. 

Dengan nilai signifikan T = 2,63 dan path coefficient (standart)= 

0,14 hasilnya hipotesis diterima 

c. Kualitas pelayanan punya dampak yang positif pada kepuasan 

konsumen. Dengan nilai signifikan T = 2,30 dan path coefficient 

(standart)= 0,16 hasilnya hipotesis diterima 

d. Lokasi restoran punya dampak yang positif pada kepuasan 

konsumen. Dengan nilai signifikan T = 0,73 dan path coefficient 

(standart)= 0,05 hasilnya hipotesis tidak diterima 

e. Suasana restoran  punya dampak positif pada kepuasan konsumen. 

Dengan nilai signifikan T = 3,85 dan path coefficient (standart)= 

0,27 hasilnya hipotesis diterima 

f. Kualitas makanan punya dampak yang positif  pada kepercayaan 

konsumen. Dengan nilai signifikan T = 5,98 dan path coefficient 

(standart)= 0,059 hasilnya hipotesis diterima 



 

28 
 

g. Harga  punya dampak positif pada kepercayaan konsumen. Dengan 

nilai signifikan T = 4,63 dan path coefficient (standart)= 0,27 

hasilnya hipotesis diterima. 

h. Kualitas pelayanan  punya dampak yang positif pada kepercayan 

konsumen. Dengan nilai signifikan T = 3,30 dan path coefficient 

(standart)= 0,26 hasilnya hipotesis diterima. 

i. Kepuasan konsumen punya dampak yang positif pada kesetiaan 

konsumen. Dengan nilai signifikan T = 6,48 dan path coefficient 

(standart)= 0,83 hasilnya hipotesis diterima 

j. Kepercayaan konsumen punya dampak yang positif pada kesetiaan 

pelanggan. Dengan nilai signifikan T = -0,05 dan path coefficient 

(standart)= -0,01 hasilnya hipotesis tidak diterima 

Persamaan dengan penelitian ini adalah pengukuran kepuasan konsumen 

dengan melihat indikator penting dalam tahapan pengukuran kepuasan 

konsumen. Sedangkan , perbedaanya adalah penggunaan metode penelitian. 

Penelitian ini penggunannya dengan chi square. 
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Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.2. Kerangka Befikir 

1. Fungsi

2. Fitur

3. Keandalan

4. Kesesuaian

5. Usia Produk

6. Pelayanan

7. Estetika

8. Perceived Quality

1. Tangibles

2. Reliability

3. Responsivness

4. Assurance

5. Empathy

Tingkat Kepuasaan konsumen terhadap produk & pelayanan 

restoran Mie Setan (Noodles&Dimsum) 

Puas Tidak Puas 

Mie Setan (Dimsum&Noodles) 
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