
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



13 
 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Manajemen Pemasaran 

Pemasaran adalah aktivitas, mengatur lembaga, dan proses untuk 

menciptakan, berkomunikasi, memberikan, dan bertukar penawaran yang 

memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya 

(American Marketing Association, 2013). 

Pemasaran adalah mengenai identifikasi dan pemenuhan kebutuhan manusia 

dan social, digambarkan pula pemasaran sebagai fungsi organisasi dan kumpulan 

dari proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai 

kepada konsumen dan menciptakan hubungan baik dengan konsumen melalui cara 

yang menguntungkan organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan 

(stakeholder) (Kurtz dan Boone, 2010). Sedangkan Menurut Kotler dan Amstrong 

(2012), pemasaran adalah proses dimana perusahaan menciptakan sebuah nilai 

kepada konsumen dan membangun hubungan baik dengan konsumennya sehingga 

mendapatkan timbal balik dari konsumen. Untuk itu bukan hanya memasarkan 

produk atau jasa semata, tetapi membangun hubungan yang kuat dengan 

pelanggan dapat membantu menciptakan nilai positif terhadap perusahaan itu 

sendiri. Ada lima proses pemasaran, yaitu: 
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Sumber: (Kotler & Armstrong, 2012) 

Gambar 2.1 Simple Model of the Marketing Process 

Tahap pertama dalam proses pemasaran adalah bagaimana perusahaan 

mampu memahami konsumen dan pasar dimana perusahaan beroperasi. Ada 5 hal 

penting dalam tahap pertama ini yaitu (1) needs,wants and demand; (2) market 

offerings (product,services,and experiences); (3) value and satisfaction; (4) 

exchange and relationships; and (5) markets. Tahap kedua dalam proses 

pemasaran adalah bagaimana perusahaan harus memutuskan strategy yang tepat 

agar mampu menyampaikan nilai yang dimiliki kepada target market. Tahap 

ketiga dalam proses pemasaran adalah perusahaan harus mampu membangun 

hubungan dengan pelanggan melalui pengubahan strategi pemasaran ke dalam 

tindakan, Tahap empat adalah pada tahap ini perusahaan harus mampu 

menciptakan hubungan yang baik dengan konsumennya sehingga mereka merasa 

diperhatikan. Tahap kelima adalah perusahaan mampu menciptakan pelanggan 

setia sehingga mereka akan terus membeli produk dari perusahaan tersebut 

(Kotler dan Armstrong, 2012). 

2.2 Perilaku Konsumen 

Perilaku yang ditunjukkan konsumen saat dia mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi, dan memutuskan untuk menggunakan atau tidak, 

barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya.  Tujuan dari Consumer Behavior 
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adalah untuk menjalin hubungan yang baik dan jangka panjang (Schiffman dan 

Kanuk,2010).  

Dalam Consumer Behavior terdapat Consumer Desicion Making yang 

menggambarkan proses pengambilan keputusan konsumen sampai mereka 

memutuskan untuk menggunakan atau tidak barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhannya, berikut adalah proses Consumer Desicion Making: 

 

Sumber: Schiffman & Kanuk (2010) 

Gambar 2.2 Consumer Desion Making Stage 

 Berdasarkan gambar 2.2, dapat dilihat bahwa pada tahapan input 

mempengaruhi pengakuan konsumen atas produk yang dibutuhkan. Ada dua 
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sumber utama informasi: informasi dari perusahaan (produk itu sendiri, harga, 

promosi, dan product yang telah terjual) dan pengaruh sosiologis eksternal 

(keluarga, teman, tetangga, social class, cultural membership dan subcultural 

membership) (Schiffman dan Kanuk, 2010). 

Pada tahapan proses, fokus yang melekat pada setiap individu. Faktor 

Psychological yang melekat pada setiap individu (motivasi, persepsi, 

pengetahuan, kepribadian dan sikap) mampu mengetahui kebutuhan konsumen, 

kemudian melakukan pencarian informasi sebelum membeli, dan mengevaluasi 

alternatif yang ada (Schiffman dan Kanuk, 2010). 

Pada tahapan output, fokus pada pengambilan keputusan konsumen. Post 

decision activities dibagi dua yaitu purchase behavior dan postpurchase 

evaluation. Purchase behavior pada product yang harganya tidak terlalu mahal 

akan menciptakan trial purchase, akan tetapi jika konsumen tersebut puas dengan 

product tersebut maka dia akan membeli kembali dan postpurchase evaluation 

dapat menciptakan experience pada konsumen.(Schiffman dan Kanuk, 2010). 

2.3 Casual Dining Restaurant 

Menurut DiPiertro et al., (2007) casual dining restaurant adalah versi lebih 

murah dari restoran mewah dan menggunakan tema kasual dalam konsep 

restorannya sehingga sangat nyaman untuk menjadi tempat perayaan sebuah 

event. Casual dining restaurant menangkap perhatian konsumen melalui konsep 

restoran yang menarik dan produk yang dijualpun merupakan hasil representasi 

kecintaan konsumen terhadap sesuatu. 
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Casual dining restaurant merupakan restoran yang memberikan pengalaman 

bersantap yang menyenangkan kepada konsumen, dimana pengalaman tersebut 

dinilai dari sisi kualitas makanan, pelayanan pada waiters dan ruang makan yang 

menyenangkan (Liu dan Jang, 2009). Restoran dengan konsep casual dining 

restaurant biasanya menjual produk yang unik, memiliki kualitas yang baik dan 

makanan yang disediakan juga ada rekomendasi konsumen ( Whang et al., 2013). 

Menurut Namkung dan Jang (2010), pengalaman bersantap konsumen dalam 

casual dining restaurant memberikan energi positif ketika mereka menilai 

kualitas dan mampu meningkatkan penjualan dari restoran tersebut. 

2.4 Repurchase Intention 

Repurchase Intention adalah ketika konsumen mengalami banyak 

pengalaman yang baik dengan suatu produk maka mereka akan membeli kembali 

produk tersebut untuk dikonsumsi (Chang et al, 2010). 

Repurchase intention sama dengan purchasing behavior, dimana ini mewakili 

frekuensi konsumen dalam membeli produk yang sama, perilaku konsumen dan 

emosi konsumen sebelum dan sesudah menggunakan produk biasanya 

menentukan niat konsumen untuk membeli kembali produk tersebut (Chang et al, 

2010). Menurut Collier dan Bienstock, 2006 dalam Huang et al., 2014 

menyatakan bahwa repurchase intention tidak hanya sekedar membeli kembali 

produk tersebut tetapi konsumen juga merekomendasikan produk tersebut kepada 

kerabat dan teman-teman. 

Repurchase Intention didefinisikan sebagai keputusan individu untuk 

membeli kembali sebuah produk atau jasa, dimana hal ini merupakan keputusan 
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untuk terlibat dalam aktivitas masa depan dengan produk atau jasa tersebut dan 

terlibat dengan bentuk kegiatan yang akan di lakukan (Hellier et al., 2003; 

Zeithaml et al., 1996 dalam Hume dan Mort, 2010). 

Dalam penelitian ini definisi repurchase intention, menurut Chang et al., 

2010 menyatakan bahwa ketika konsumen mengalami banyak pengalaman yang 

baik dengan suatu produk maka mereka akan membeli kembali produk tersebut 

untuk dikonsumsi. 

2.4 Food Quality 

Jenis makanan yang disajikan adalah aspek yang peting ketika konsumen 

berada dalam restoran, karena makanan bisa membuat konsumen mendapatkan 

pengalaman yang menyenangkan dengan makanan tersebut (Jaafar, Lumber and 

Eves,n.d). 

Food quality adalah salah satu aspek kualitas teknis yang harus dianggap 

sebagai salah satu kunci utama yang memberikan pengalaman penting bagi 

konsumen yang datang ke sebuah restoran (Namkung dan Jang, 2007). 

Food quality merupakan kondisi yang penting untuk memenuhi kebutuhan 

dan harapan konsumen, jika atribut ini hilang, produk tidak dapat melakukan 

fungsi dasar (Hansen et al, 2005; Peri, 2006 dalam Jaafar, Lumber and Eves,n.d). 

Dari seluruh komponen dalam full-service restaurant, kualitas makanan adalah 

yang paling penting (Sulek dan Hensley, 2004).  

Presentasi atau tampilan makanan, varian menu, sehat atau tidaknya makanan 

tersebut, rasa, kesegaran dan suhu makanan (Namkung dan Jang, 2007). 

Presentasi atau tampilan mengacu pada bagaimana makanan menarik untuk 
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disajikan dan dihiasi sebagai bentuk dari kualitas makanan yang disajikan 

(Namkung dan Jang, 2007). Kesegaran makanan sebagai kualitas intrinsik isyarat 

penting dari makanan. Kesegaran biasanya mengacu pada keadaan segar makanan 

dan tampaknya berkaitan dengan kerenyahan, juiciness, dan aroma (Peneau et al., 

2006 dalam Sulaiman dan Haron, 2013). Kerenyahan makanan mengacu pada 

item makanan seperti taco, tempura dan cookie. Juiciness bisa dalam hal item 

daging seperti steak sementara aroma mengacu pada bau makanan (Sulaiman dan 

Haron, 2013). 

Dalam penelitian ini definisi food quality adalah presentasi atau tampilan 

makanan, varian menu, sehat atau tidaknya makanan tersebut, rasa, kesegaran dan 

suhu makanan (Namkung dan Jang, 2007). Untuk itu, kualiatas makanan yang 

disediakan oleh sebuah restoran menjadi salah satu faktor yang penting untuk 

menciptakan pengalaman yang baik antara pelanggan dan restoran tersebut. Akan 

tetapi teori ini sehat atau tidaknya makanan tersebut dan kesegaran tidak 

dimasukan dalam definisi operasional. 

2.5 Serviceperson Customer Orientation 

Menurut Brown et al., 2002 dalam Srimanothip, 2008 menyatakan bahwa, 

customer orientation merupakan bagian yang sangat penting karena menunjukkan 

kemampuan suatu organisasi dalam berinteraksi dengan pelanggan. Serviceperson 

customer orientation dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

berinteraksi dengan pelanggan dan membagi informasi melalui interaksi yang 

dibangun dalam rangka mencapai hubungan baik dengan konsumen ( Rumari & 

Kumar, 2006 dalam Liang & Zhang, 2011).  
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Serviceperson customer orientation, adalah sejauh mana perilaku karyawan 

dalam berinteraksi secara personal dengan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan itu sendiri (Hennig- Thurau & Thurau, 2003 dalam Thurau, 2004). 

Serviceperson customer orientation terdiri atas pelayanan karyawan dari 

kesopanan, tingkat pengetahuan, dan kualitas layanan yang diberikan kepada 

pelanggan (Matthew et al., 2009). 

Perusahaan harus mengembangkan pemahaman akan kebutuhan pelanggan. 

Serviceperson customer orientation adalah pelayanan yang diberikan perusahaan 

kepada konsumen dimana perusahaan dapat merekomendasikan produk/jasa yang 

sesuai dengan kebutuhan sehingga menghasilkan manfaat yang signifikan bagi 

konsumen (Cowell et al., 2009). 

Dalam penelitian ini serviceperson customer orientation, adalah sejauh 

mana perilaku karyawan dalam berinteraksi secara personal dengan pelanggan 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan itu sendiri (Hennig- Thurau & Thurau, 

2003 dalam Thurau, 2004). 

2.6 Physical Environment 

Lingkungan sebuah restoran berhubungan dengan interior restoran itu 

sendiri, yang didalamnya termasuk dekorasi restoran, kebersihan restoran, desain 

dan layout restoran itu sendiri (Jaafar, Lumber and Eves,n.d). Physical 

environment terdiri atas 3 komponen yaitu (1) ambient condition yang terdiri atas 

warna, lampu, temperatur, music,dll; (2) spatial layout yang terdiri atas design 

bangunan, design ruangan, furniture, dan perlengkapan di dalamnya; (3) decor 

dan orientation signal yang terdiri atas simbol visual yang digunakan untuk 
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menciptakan suasana yang tepat termasuk pelayanannya (Bitner 1992 dalam 

Nguyen dan Leblanc, 2002).  

1. Ambient condition  

a) Music. Musik khas dalam lingkungan ritel dapat menciptakan 

lingkungan yang ekspresif bagi konsumen sehingga mengakibatkan 

terjadinya pembelian dalam rangka untuk mengembangkan tujuan 

pembelian konsumen dan berkontribusi untuk memberikan 

keuntungan (Kotler, 1973 dalam Srimanothip, 2008). 

b) Aroma. Kekuatan aroma yang menyenangkan dapat menjadi alat 

yanh berpengaruh dalam mendorong penjualan, dimana hal ini 

menjadi bahan pertimbangan dalam bisnis ritel ( Lin, 2004 dalam 

Srimanothip, 2008). 

c) Cleanliness. Terdapat dua aspek untuk kebersihan dari sudut 

pandang manajemen, yaitu pelatihan pencegahan dan pembersihan 

secara terus-menerus ( Garry et al., 1993 dan Miller 1993 dalam 

Srimanorhip, 2008). Penyedia layanan harus memeriksa dan 

mengatur ruangan dan menjaga kebersihan sepanjang waktu            

( Srimanorship, 2008).  

2. Design and Layout Factors. Desain dan tata letak merupakan faktor yang 

sangat penting untuk setiap outlet ritel (Srimanorship, 2008). Menurut 

Bitner (1992) dalam Srimanorship (2008), desain dan tata letak merupakan 

pandangan visual termasuk ruangan dan interior. 

3. Social Factor. Perilaku karyawan, merupakan bentuk dari produk orientasi 

pasar yang berhubungan dengan budaya suatu organisasi (Harris, 1998 
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dalam Srimanorship, 2008), dimana hal ini mengangkat nilai-nilai 

kebersamaan dan rasa kesatuan (Jaworshi dan Kohli, 1993 dalam 

Srimanorshi, 2008).  

Komponen dalam physcial environement restoran adalah ruangannya, 

design ruangan, warna dan pencahayaan yang merupakan faktor penting dalam 

memberi rangsangan kepada pelanggan (Lin, 2004 dalam Canny,2014). 

P hysical environment sangat penting dan berkaitan dengan pelayanan yang 

diberikan kepada konsumen (Wakefield dan Blodgett, 1996 dalam Walter dan 

Edvardsson, 2012) karena akan membentuk pandangan konsumen mengenai 

pelayanan yang diberikan  (Edvardsson et al., 2010 dalam Walter and Edvardsson, 

2012). 

Pelanggan akan sering membuat keputusan untuk menjadi pelanggan tetap 

berdasarkan penilaian mereka terhadap physical environment perusahaan (Chang, 

2009). Pada physical environment terdapat dua jenis perilaku yaitu: approarch 

(mendekat) atau avoidance (menghindar) (Mehrabian & Russell, 1974 dalam 

Chang, 2009). Perilaku mendekat (approarch) adalah keinginan untuk setia, 

keinginan untuk bereksplorasi, dan kesediaan untuk kembali melakukan 

pembelian di masa depan dikarenakan kondisi physical environment yang baik 

dan sesuai dengan keinginan konsumen. Sebaliknya, perilaku menghindar 

(avoidance) terjadi ketika konsumen tidak ingin menghabiskan waktu lama dalam 

bisnis dan tidak ingin berlangganan di masa depan (Chang, 2009) dikarenakan 

kondisi physical environment yang tidak baik dan tidak sesuai dengan keinginan 

konsumen. 

Analisis Pengaruh..., Deborah Naomi Tampoli, FB UMN, 2014



23 
 

Dalam penelitian ini definisi physical environment adalah ruangan, design 

ruangan, warna dan pencahayaan yang merupakan faktor penting dalam memberi 

rangsangan kepada pelanggan (Lin, 2004 dalam Canny,2014). 

2.7 Customer Satisfaction 

Customer Satisfaction merupakan indikator penting dari masa lalu, saat ini, 

hingga kinerja masa depan perusahaan. Oleh karena itu, customer satisfaction 

telah lama menjadi fokus penting di kalangan praktisi pemasaran dan sarjana 

(Oliver, 1999 dalam Namkung dan Jang, 2007). 

Customer Satisfaction adalah evaluasi produk dan jasa dengan pengalaman 

yang mereka rasakan serta pengukuran keseluruhan pengalaman konsumen ketika 

mereka mengkonsumsi produk dan jasa tersebut (Chang et al., 2014). 

Customer Satisfaction adalah persepsi konsumen terhadap kinerja produk 

dan jasa yang diberikan dan dihubungkan dengan tingkat harapan mereka ( 

Shiffman & Kanuk, 2010). 

Perusahaan harus mengetahui dengan betul level harapan konsumen, hal ini 

untuk menjaga adanya ketidakpuasan konsumen terhadap produk ataupun jasa 

yang diberikan. Jika kinerja yang diberikan melebihi tingkat harapan konsumen, 

maka mereka akan cenderung merasa puas dengan apa diberikan. Disisi lain, jika 

kinerja dianggap tidak memenuhi tingkat harapan konsumen, maka mereka akan 

cenderung merasa tidak puas apabila perusahaan tidak memberikan pelayanan 

yang dibutuhkan (Namkung dan Jang, 2007).  

Fokus penelitian kepuasan pelanggan bukan lagi melihat informasi kognitif 

pelanggan tetapi lebih ke respon emosional konsumen yang membentuk perilaku 
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mereka terhadap suatu produk (Namkung dan Jang, 2007). Tingkat kepuasan 

pelanggan terhadap suatu produk akan menyebabkan respon positif dan negatif 

yang akan mempengaruhi customer satisfaction secara keseluruhan ( Oliver, 1993 

dalam Namkung dan Jang, 2007). 

Dalam penelinian ini definisi customer satisfaction adalah evaluasi produk 

dan jasa dengan pengalaman yang mereka rasakan serta pengukuran keseluruhan 

pengalaman konsumen ketika mereka mengkonsumsi produk dan jasa tersebut 

(Chang et al., 2014). Untuk itu perasaan emosional konsumenlah yang 

menentukan tingkat kepuasan mereka terhadap sebuah produk. 

2.8 Hipotesis Penelitian 

2.8.1 Hubungan antara Food Quality dan Customer Satisfaction 

Food Quality merupakan hal yang dapat meningkatkan kepuasan konsumen 

karena berhubungan dengan suhu makanan (panas atau dingin), rasa, penampilan 

dan bau (Sulaiman dan Haron, 2013). 

Hubungan yang signifikan antara food quality dan customer satisfaction 

mendukung anggapan bahwa karakteristik makanan masih mempengaruhi 

pelanggan ketika pelanggan tersebut membuat keputusan untuk membeli suatu 

makanan. Konsisten dengan temuan ini, bahwa menyediakan makanan yang 

segar, sehat, dan berbagai aneka varian makanan dan minuman tetap merupakan 

kriteria penting karena mampu memuaskan pelanggan (Qin dan Prybutok, 2008). 

Karena kualitas makanan sangat mempengaruhi tingkat kepuasan 

pelanggan, di samping pelayanan yang baik dan suasana yang menyenangkan, 
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restoran harus mempertahankan menu berkualitas tinggi secara konsisten untuk 

memaksimalkan tingkat kepuasan pelanggan (Ryu dan Han, 2010). 

Tampilan, rasa  dan suhu adalah tiga hal yang paling signifikan yang 

mempengaruhi customer satisfaction pada sebuah restoran. Untuk membuat 

pelanggan merasa puas, pentingnya sebuah restoran mempertahankan suhu 

makanan yang disajikan dari proses pembuatan hingga di konsumsi. Suhu akan 

menyebabkan kepuasan pelanggan karena berhubungan dengan rasa, penglihatan 

dan penciuman (Sulaiman dan Haron, 2013). Dengan demikian, restoran harus 

memperhatikan suhu makanan pada saat disajikan kepada pelanggan. Presentasi 

atau tampilan dari makanan adalah atribut kunci dalam pemodelan kepuasan 

makan pelanggan ( Jaksa et al., 1999 dalam Sulaiman dan Haron, 2013). Menurut 

Jaksa et al., (1999) dalam Sulaiman dan Haron, (2013). ditemukan bahwa 

berbagai item menu adalah atribut penting dalam kualitas makanan karena 

menciptakan kepuasan makan pelanggan. Secara keseluruhan, temuan ini 

menunjukkan bahwa pemilik restoran dapat meningkatkan kepuasan pelanggan 

dengan menawarkan makanan lezat dan menarik secara visual pada suhu yang 

sesuai (Namkung dan Jang, 2007). 

Dengan ini maka food quality seperti tampilan makanan, suhu makanan, 

kesegaran makanan, varian menu dan  rasa makanan tersebut secara signifikan 

berpengaruh terhadap customer satisfaction (Liu dan Jang, 2009). Oleh karena itu, 

berdasarkan studi tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H1: Food Quality berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction 
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2.8.2 Hubungan antara Serviceperson Customer Orientation dan Customer 

Satisfaction 

Memahami kebutuhan pelanggan dan mengevaluasi pengalaman bersantap 

pelanggan merupakan respon dari pemenuhan kebutuhan mereka yang nantinya 

akan menciptakan kepuasan pelanggan (Liang dan Zhang, 2012). Ketika 

perusahaan memberdayakan konsumen dengan memberikan pengalaman yang 

unik kepada konsumen akan meningkatkan kepuasan konsumen (Prahalad dan 

Ramaswamy, 2004 dalam Liang dan Zhang, 2012), 

Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara sales person dan konsumen 

yang baik akan membangun hubungan yang baik serta memberikan kepuasan. 

Dengan kata lain, restoran harus mampu meningkatkan dan mengembangkan 

interaksi dengan konsumen untuk menghasilkan kepuasan yang lebih besar 

(Ramani & Kumar, 2006 dalam Liang dan Zhang, 2012). 

Interaksi karyawan dengan pelanggan harus bisa diandalkan, akurat, 

sehingga pelanggan merasa bahwa mereka mendapatkan pelayanan yang 

dijanjikan. Dimana karyawan peduli dan memperhatikan setiap pelanggan, 

memiliki pengetahuan yang baik, sopan, memiliki kemampuan berkomunikasi 

dengan baik, bersemangat, dapat dipercaya serta memiliki penampilan yang 

profesional. Hal ini yang secara empiris dapat menghasilkan kepuasan pelanggan 

(Ryu dan Han, 2010 dalam Canny, 2014). 

Serviceperson customer orientation yang didalamnya terdapat technical 

skill, social skill, dan motivasi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan 

mengerahkan pengaruh yang kuat terhadap kepuasan pelanggan sehingga mampu 
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menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan (Hening-Thurau, 2004). 

Untuk itu, pelayanan yang diberikan karyawan sebuah restoran/ kepada pelanggan 

dengan cara memperhatikan kebutuhan pelanggan, peduli, memiliki penampilan 

yang menarik, dan dapat dipercaya mampu menghasilkan kepuasan pelanggan.  

Dengan ini maka serviceperson customer orientation memiliki dampak 

yang positif terhadap customer satisfaction (Hening-Thurau, 2004; Liang dan 

Zhang, 2012; Ramani & Kumar, 2006; Ryu dan Han, 2010 ). Oleh karena itu, 

berdasarkan studi tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H2: Serviceperson Customer Orientation berpengaruh positif terhadap Customer 
Satisfaction. 

 

2.8.3 Hubungan antara Physical Environment dan Customer Satisfaction 

Physical Environment membantu membentuk pengalaman bersantap 

pelanggan dalam bisnis restoran dan positif mempengaruhi consumer satisfaction 

(Liu dan Jang, 2009 dalam  Canny 2014). 

Physical Environment adalah faktor penting yang mempengaruhi consumer 

satisfaction. Untuk memuaskan pelanggan, restoran harus memperhatikan 

physical environment (misalnya, desain interior yang menarik dan dekorasi, kursi 

yang nyaman, kualitas mebel, dan musik yang menyenangkan, pencahayaan, 

warna) di restoran tersebut ( Ryu dan Han, 2010) . 

Pengalaman yang memuaskan pelanggan biasanya tergantung pada 

kemampuan pelanggan berinteraksi dengan lingkungan fisik untuk menghasilkan 

pengalaman konsumsi yang memuaskan ( Turley dan Milliman, 2000 dalam Ali 
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dan Amin, 2013). Physical environment yang dirasakan memiliki efek yang kuat 

pada kepuasan pelanggan (Chang, 2009). Dimana jika lingkungan fisik sebuah 

restoran dianggap baik dan menarik, mampu mempengaruhi tingkat kepuasan 

pelanggan.  

Dengan ini maka physical environment memiliki pengaruh positif terhadap 

consumer satisfaction (Liu dan Jang, 2009; Ryu dan Han, 2010; Ali dan Amin, 

2013). Oleh karena itu, berdasarkan studi tersebut maka hipotesis yang diajukan 

adalah: 

H3: Physical Environment berpengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction. 

2.8.4 Hubungan antara Customer Satisfaction dan Repurchase Intention 

Pengalaman belanja konsumen yang memuaskan (satisfaction) mampu 

memberikan efek positif dan dapat mempengaruhi niat membeli kembali di masa 

depan (repurchase intention) dan sikapnya terhadap produk tersebut, sedangkan 

pengalaman belanja yang tidak memuaskan (dissatisfaction) akan mengurangi niat 

pembelian kembal (repurchase intention) bagi pelanggan (Oliver 1997 dalam 

Huang et al., 2014). 

Customer satisfaction akan mendorong repurchase intention konsumen, 

bahkan ketika konsumen dihadapkan dengan iklan merek pesaing, mereka tidak 

akan membeli produk tersebut. Ini menunjukkan hubungan antara customer 

satisfaction dan repurchase intention (Kotler, 2010 dalam Huang et al., 2014). 

Manajer restoran harus memahami pentingnya meningkatkan kualitas 

makanan dan kepuasan pelanggan, karena ini adalah faktor yang akan 

meningkatkan repurchase intention (revisit) terhadap restoran tersebut (Namkung 
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dan Jang,2007). Kepuasan pelanggan mampu membuat pelanggan tersebut miliki 

hubungan yang baik dengan suatu produk sehingga mereka terus melakukan 

pembelian kembali (repurchase intention) dari pada mereka yang merasa tidak 

puas (Curtis et al., n.d). 

Dengan ini maka customer satisfaction berpengaruh positif terhadap 

repurchase intention (Huang et al., 2014, Curtis et al., n.d). Oleh karena itu, 

berdasarkan studi tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H4: Customer Satisfaction berpengaruh positif terhadap Repurchase Intention.  
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2.9 Model Penelitian 

Dalam penelitian ini, rerangka penelitian yang dibuat untuk mengetahui 

variable mana yang paling dominan dalam mempengaruhi repurchase intention 

dilihat dari tingkat kepuasan pelanggan yang didasari pada food quality, 

serviceperson customer orientation, dan physical environment. Untuk itu, 

kerangka penelitian yang dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Measuring the Mediating Role of Dining Experience Attributes on Customer 
Satisfaction and Its Impact on Behavioral Intention of Casual Dining Restaurtant in 
Jakarta, Ivayonno U. Canny,2014. 

Gambar 2.3 Model Penelitian 
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2.10 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

No. 

 

Peneliti 

Publikasi         

( nama jurnal, 

tahun 

diterbitkan) 

 

Judul Penelitian 

 

Temuan Inti 

1. 

 

 

 

Kisang Ryu 

dan Heesup 

Han. 

 

 

 

 

2010 

Influence of 

Quality of Food, 

Service, and 

Physical 

Environment on 

Customer 

Satisfaction and 

Behavioral 

Intention in 

Quick-Casual 

Restaurant: 

Moderating Role 

of Perceived 

Price. 

• Food quality  mempengaruhi 

tingkat kepuasan konsumen. 

• Physical environment 

merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi customer 

saticfaction. Dimana konsumen 

akan memberikan perhatian yang 

lebih terhadap kondisi physical 

environment ( desain interion 

yang menarik, kualitas mebel, 

music, warna, dekorasi,dll).  

2. 

Yinghua Liu 

dan 

SooCheong 

(Shawn) 

Jang. 

International 

Jurnal of 

Hospitality 

Management, 

2009 

Perceptions of 

Chinese 

Restaurants in 

U.S.: What 

affects customer 

satisfaction and 

behavioral 

intentions?  

• Food quality berhubungan 

dengan rasa, varian menu, 

keamanan makanan tersebut, 

temperatur (panas atau dingin) 

makanan, dan tampilan makanan 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap customer saticfaction. 

• Physical environment 

berhubungan dengan atmosfer, 

desain interior, dekorasi, 

kebersihan lingkungan restoran, 

aroma secara signifikan 

mempengaruhi kepuasan 

pelanggan. 

Analisis Pengaruh..., Deborah Naomi Tampoli, FB UMN, 2014



32 
 

 

No. 

 

Peneliti 

Publikasi         

( nama jurnal, 

tahun 

diterbitkan) 

 

Judul Penelitian 

 

Temuan Inti 

3. 

Hong Qin 

dan Victor R. 

Prvbutok 

The Quality 

Management 

Journal, 2008 

Determinants of 

Customer-

Perceived 

Service Quality 

in Fast Food 

Restaurant and 

Their 

Relationship to 

Customer 

Satisfaction and 

Behavioral 

Intention 

• Food quality berpengaruh positif 

terhadap customer satisfaction.  

• Konsisten dengan temuan ini, 

bahwa menyediakan segar, sehat, 

dan berbagai makanan dan 

minuman tetap merupakan 

kriteria penting untuk 

memuaskan pelanggan. 

4. 

Young 

Namkung 

dan 

SooCheong 

(Shawn) 

Jang 

Journal of 

Hospitality 

and Tourism 

Research, 

2007 

Does Food 

Quality Really 

Matter in 

Restaurant? Its 

Impact on 

Customer 

Satisfaction and 

Behavioral 

Intention 

• Pemilik restoran dapat 

meningkatkan kepuasan 

pelanggan dengan menawarkan 

makanan lezat dan menarik 

secara visual pada suhu yang 

sesuai (Namkung dan Jang, 

2007). 

5. 

Faizan Ali 

dan Muslim 

Amin 

2013 

The Influence of 

Physical 

Environment on 

Emotions, 

Customers 

Satisfaction dan 

Behavioral 

Intention in 

Chinese Resort 

Hotel Industry 

• Hasil dari temuan pada 

penelitian ini  menunjukkan 

bahwa physical environment 

lebih cenderung memiliki emosi 

positif, sehingga dapat meningk  

atkan kepuasan pelanggan dan 

niat perilaku. 

Tabel 2.1 (Lanjutan) 
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No. 

 

Peneliti 

Publikasi         

( nama jurnal, 

tahun 

diterbitkan) 

 

Judul Penelitian 

 

Temuan Inti 

6. 
Kyungro 

Change PhD 

Journal of 

Professional 

Service 

Marketing, 

2009 

The Impact of 

Perceived 

Environment on 

Customers’ 

Satisfaction and 

Return 

Intentions. 

• Hasil temuan bahwa physical 

environment memiliki dampak 

yang signifikan pada kepuasan 

pelanggan, dan kepuasan 

pelanggan, pada gilirannya, 

memainkan peran penting dalam 

menentukan niat kembali 

pelanggan. 

7. 

Chun-Chen 

Huang, Szu 

Wei Yen, 

Cheng-Yi 

Liu, Te-Pei 

Chang 

International 

Journal Of 

Organizationa

l Innovation, 

2014 

The Relationship 

Among Brand 

Equity, Customer 

Satisfaction, and 

Brand Resonance 

To Respurchase 

Intention of 

Cultural and 

Creative 

Industries in 

Taiwan. 

• Pada penelitian ini ditunjukkan 

bahwa customer satisfaction 

berpengaruh positif terhadap 

repurchase intention , dimana 

repurchase intention tidak hanya 

membeli kembali suatu produk 

tetapi juga merekomendasikan 

kepada orang lain. 

8. 

Thorsten 

Hennig- 

Thurau 

International 

Journal of 

Service 

Industry 

Management, 

2004 

Customer 

Orientation of 

service 

employees. Its 

impact on 

customer 

satisfaction, 

commitment, and 

retention. 

• Customer orientation of service 

employee yang didalamnya 

terdapat technical skill, social 

skill, dan motivasi dapat 

memenuhi kebutuhan pelanggan 

dan mengerahkan pengaruh yang 

kuat terhadap kepuasan 

pelanggan sehingga mampu 

menciptakan hubungan yang 

baik dengan pelanggan. 

9. 
Rong-Da 

Liang dan 
2012 

The Effect Of 

Sevice 
• Pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa ada hubungan positif 

Tabel 2.1 (Lanjutan) 
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No. 

 

Peneliti 

Publikasi         

( nama jurnal, 

tahun 

diterbitkan) 

 

Judul Penelitian 

 

Temuan Inti 

Jun Shu 

Zhang 

Interaction 

Orientation On 

Customer 

Satisfaction And 

Behavioral 

Intention: The 

Moderating 

Effect Of Dining 

Frequency. 

antara interaction orientation 

and customer satisfaction. 

10 

Tamilia 

Curtiz, 

Russell 

Abratt, Paul 

Dion, dan 

Dawna 

Rhoades. 

n.d 

Customer 

Satisfaction, 

Loyalty, and 

Repurchase: 

Some Evidence 

from Apparel 

Consumers 

• Ada hubungan positif antara 

customer satisfaction dan 

repurchase intention. Dimana 

jika konsumen merasa puas 

dengan sebuah produk makan 

mereka akan terus menjalin 

hubungan dengan produk 

tersebut dengan membeli 

kembali produk tersebut. 

11 

Shu-Chun 

Chang, Pei 

Yu Chou dan 

Wen-Chein 

Lo 

British Food 

Journal, 2014 

Evaluation of 

satisfaction an 

repurchase 

intention in 

online food 

group-buying, 

using Taiwan as 

an example 

• Customer satisfaction adalah 

evaluasi produk dan jasa dengan 

pengalaman yang mereka 

rasakan serta pengukuran 

keseluruhan pengalaman 

konsumen ketika mereka 

mengkonsumsi produk dan jasa 

tersebut. 

• Customer satisfaction 

berpengaruh terhadap 

repurchase intention 

 

12 Sacha Joshep Internarional Atmospherics • Atas pelayanan karyawan dari 

Tabel 2.1 (Lanjutan) 
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No. 

 

Peneliti 

Publikasi         

( nama jurnal, 

tahun 

diterbitkan) 

 

Judul Penelitian 

 

Temuan Inti 

Mathew, 

Mark A. 

Born dan 

David 

Snepenger 

Journal Of 

Culture, 

Tourism and 

Hospilality 

Research, 

2009 

and consumers’ 

symbolic 

interpretation of  

hedonic services 

kesopanan, tingkat pengetahuan, 

dan kualitas layanan yang 

diberikan kepada pelanggan. 

13 
Sunaiyana 

Srimanothip 
2008 

The relationship 

between service 

environment and 

behavioral  

outome: A study 

of retail fashion 

brand’s clothing 

store 

• Food quality berpengaruh positif 

terhadap customer satisfaction. 

14 

Suria 

Sulaiman 

dan Mahmod 

Sabri Haron 

Journal of 

Economics, 

Business dan 

Management, 

2013 

Foodspace and 

Customer’s 

Future 

Behavioral 

Intention in 

Casual Dining 

Restauant 

• Food quality berpengaruh positif 

terhada customer satisfaction. 

15 

Debra Grace 

dan Aron 

O’Cass 

2004 

Examining 

service 

experiences and 

post-consumption 

evaluation 

• Pengalaman konsumen melalui 

pelayanan yang diberikan dapat 

menciptakan kepuasan 

pelanggan. 

16 

Beatrice 

Clementia 

Halim, Diah 

Dharmayanti 

dan Ritzky 

Jurnal 

Manajemen 

Pemasaran, 

2014 

Pengaruh brand 

equity terhadap 

timbulnya brand 

preference dan 

repurchase 

• Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh identitas 

merk Toyota terhadap timbulnya 

preferensi merek dan niat 

pembelian kembali konsumen 

Tabel 2.1 (Lanjutan) 
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No. 

 

Peneliti 

Publikasi         

( nama jurnal, 

tahun 

diterbitkan) 

 

Judul Penelitian 

 

Temuan Inti 

Karina 

Brahmana 

intention pada 

merek toyota 

terhadap merek Toyota. 

17 

Lung-Yu 

Chang, Yu-

Je Lee, 

Chen-Lin 

Chien, 

Ching-Lin 

Huang dan 

Ching-Yaw 

Chen. 

The Journal of 

Intenational 

Management 

Studies, 2010 

The Influence of 

Consumer’s 

Emotional 

Response and 

Social Norm on 

Repurchase 

Intention: a Case 

of Cigaratte 

Repurchase in 

Taiwan 

• Repurchase intention adalah 

ketika konsumen mengalami 

banyak pengalaman yang baik 

dengan suatu produk maka 

mereka akan membeli kembali 

produk tersebut untuk 

dikonsumsi 

18 

Margee 

Hume dan 

Gillian 

Sillivan Mort 

Journal of 

Service 

Marketing, 

2010 

The Consequence 

of Appraisal 

Emotion, Service 

Quality, 

Perceived Value 

dan Customer 

Orientation on 

Repurchase 

Intent in 

Performing arts 

• Repurchase Intention 

berhubungan mengenai 

keputusan individu untuk 

membeli kembali sebuah produk 

atau jasa, dimana hal ini 

merupakan keputusan untuk 

terlibat dalam aktivitas masa 

depan dengan produk atau jasa 

tersebut dan terlibat dengan 

bentuk kegiatan yang akan di 

lakukan 

  

Tabel 2.1 (Lanjutan) 
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