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Salam Pariwisata! 
 

BOGOR HOSPITALITY JOURNAL merupakan media publikasi ilmiah yang memuat artikel-
artikel di bidang pariwisata dan manajemen perhotelan dengan ruang lingkup manajemen 
pemasaran, keuangan, sumberdaya manusia, dan operasi. BOGOR HOSPITALITY JOURNAL 
didedikasikan untuk menumbuhkan kreasi dan pertukaran ide antara akademisi, kalangan 
industry atau bisnis praktis, dan institusi pemerintah dalam bidang pariwisata dan 
manajemen perhotelan. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yaitu bulan 
Desember dan Juni oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat – Sekolah Tinggi 
Pariwisata Bogor. 
 
Agung Gita Subakti menulis artikel berjudul “Analisa Daya Tarik Wisata Dan Kualitas 
Pelayanan Terhadap Minat Kunjung Kembali Wisatawan ke Jungle Land Theme Park 
Sentul, Bogor”, membahas tentang daya tarik wisata dan kualitas layanan mempunyai 
pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap minat kunjung 
kembali wisatawan ke Jungle Land Theme Park Sentul, Bogor. 
 
Ari Yuniarso dan Sri Pujiastuti menulis artikel dengan judul “Pengaruh Penetapan harga 
terhadap Keputusan Pembelian Pelanggan (Studi Kasus Koultoura Coffee, Jakarta Barat) 
menganalisis pengaruh kebijakan penetapan harga terhadap keputusan pembelian 
konsumen di Koultoura Coffee, Jakarta Barat. Pada penelitian ini metode yang digunakan 
adalah metode penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. 
 

Nonot Yuliantoro menulis artikel berjudul “Inovasi Green Godess Dressing Menggunakan 
Buah Alpukat Sebagai Pengganti Dairy Products” yang membahas tentang jenis dressing 
yang di pilih untuk di inovasikan adalah green godess dressing yang bercirikan warna hijau, 
creamy dan bertekstur kental. Dan tujuan melakukan inovasi dressing green godess adalah 
untuk menghasilkan produk inovasi dressing yang berkarakteristik kental dengan cita rasa 
yang menyerupai green godess dressing tetapi menghasilkan dressing tanpa bahan dairy 
products. 
 
Ika Suryono Djunaid, S.ST.Par., MM.Par menulis artikel berjudul “Pengembangan Potensi 
Desa Wisata melalui Analisa SWOT (Studi Kasus Desa Wisata Ciseeng, Kabupaten Bogor)” 
melakukan penelitian menggunakan Analisa SWOT sebagai alat untuk mengenali kekuatan 
dan kelemahan yang dimiliki desa serta melihat peluang dan ancaman yang dihadapi desa. 
Strategi yang digunakan berupa klaster pengembangan desa wisata, lembaga desa wisata 
dan pengembangan desa wisata dengan tema Desa wisata berperspektif Minapolitan yang 
unik, khas dan sehat yang berbasis pada keunggulan perikanan. 
 
Imam Ardiansyah, menulis artikel  yang berjudul “Pengaruh Experiental Marketing dan 
Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen di Kollary Coffee and Kitchen Jakarta” 
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membahas mengenai Loyalitas Konsumen  di Kollary Coffee and Kitchen. Penelitian ini 
merupakan penelitian eksplanatori kausal yang dilakukan secara kuantitatif. Seluruh data 
yang ada di dalam penelitian ini didapatkan melalui metode wawancara dan alat bantu 
kuesioner. 
 
Mudah-mudahan informasi yang disajikan dalam edisi kali ini semakin menambah 
wawasan pembaca. 
 
Selamat Membaca! 
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ANALISA DAYA TARIK WISATA DAN KUALITAS PELAYANAN 
TERHADAP MINAT KUNJUNG KEMBALI WISATAWAN KE JUNGLE 

LAND THEME PARK SENTUL, BOGOR.  
 

Agung Gita Subakti 
Bina Nusantara University Faculty of Economic and Communication,  

Hotel Management Department  
agsubakti@binus.edu 

 
ABSTRAK 

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki berbagai kekayaan alam yang dapat 
dimanfaatkan oleh berbagai sektor, salah satunya sektor pariwisata. Pariwisata 
merupakan salah satu sektor yang menjadi tumpuan bagi pemerintah untuk 
meningkatkan kondisi perekonomian negara. Salah satu daerah tujuan wisata yang 
menjadi andalan pariwisata Indonesia ada di daerah Jawa Barat. Jawa Barat dengan 
beberapa kabupatennya memiliki daerah tujuan wisata yang banyak diminati wisatawan. 
Kota Bogor sebagai salah satu kabupaten, memiliki beberapa objek wisata dengan jumlah 
pengunjung yang meningkat tiap tahunnya, misalnya Jungle Land Theme Park, di daerah 
Sentul. Namun, walaupun menjadi objek wisata yang ramai di Bogor, Jungle Land Theme 
Park masih memiliki berbagai keluhan dari wisatawan, seperti kurangnya tempat sampah, 
lokasi kawasan Jungle land yang jauh dan fasilitas tempat beristirahat yang kurang. 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa apakah daya tarik wisata dan kualitas layanan 
mempunyai pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap minat 
kunjung kembali wisatawan ke Jungle Land Theme Park Sentul, Bogor. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda. Adapun populasi dari 
penelitian ini adalah seluruh wisatawan yang berkunjung ke Jungle Land Theme Park 
dengan besar sampel sebanyak 100 responden. Dari hasil analisis yang dilakukan tidak 
adanya pengaruh yang signifikan secara parsial antara daya tarik wisata terhadap minat 
kunjung kembali wisatawan ke Jungle Land Theme Park Sentul, Bogor. Kualitas pelayanan 
mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap minat kunjung kembali 
wisatawan, daya tarik dan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh secara simultan 
terhadap minat kunjung kembali wisatawan. Koefisien determinasi sebesar 33.50% 
menunjukkan daya tarik wisatawan dan kualitas pelayanan terhadap minat kunjung 
kembali, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. 
 
Kata Kunci: Daya Tarik Wisata, Kualitas Pelayanan, Minat Kunjung Kembali, Jungle Land 

Theme Park 
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1. PENDAHULUAN 
 
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki berbagai kekayaan alam yang dapat 
dimanfaatkan oleh berbagai sektor, diantaranya adalah sektor pariwisata. Pariwisata 
merupakan salah satu sektor yang menjadi tumpuan bagi pemerintah untuk 
meningkatkan kondisi perekonomian negara. Peranan utama sektor pariwisata dalam 
hal perekonomian Indonesia adalah sebagai penambah devisa negara. Devisa negara 
dihasilkan dari besarnya pengeluaran wisatawan domestik dan manca negara yang 
datang di berbagai destinasi wisata di Indonesia(Febrinasti, 2018). Meningkatnya 
sumbangan sektor pariwisata terhadap devisa negara menunjukkan adanya 
peningkatan pembangunan pariwisata di Indonesia. Sejalan dengan pembangunan 
pariwisata yang semakin meningkat, komoditas wisata saat ini telah menjadi 
kebutuhan bagi sebagian masyarakat Indonesia sebagai akibat dari meningkatnya 
pendapatan dan kesejahteraan. Selain itu, timbulnya pariwisata sebagai bagian 
terpenting dari kebutuhan masyarakat juga disebabkan oleh rutinitas kerja yang 
cenderung monoton. Perkembangan jumlah wisata menunjukkan bahwa sektor 
pariwisata mengalami pertumbuhan dan berpotensi untuk semakin dikembangkan.  
Daerah tujuan wisata unggulan seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, Bogor, Lombok, 
Jakarta, Padang, Medan, Makasar, dan masih banyak lagi kota atau daerah lainnya 
yang menjadi tujuan wisata. Salah satu daerah tujuan wisata yang menjadi andalan 
pariwisata Indonesia adalah kota Bogor. Kota bogor merupakan salah satu kabupaten 
di provinsi Jawa Barat dengan sektor pariwisata yang berkembang, mulai dari wisata 
alam, wisata pendidikan, wisata sejarah, wisata budaya, wisata kuliner hingga wisata 
belanja(Stevianus, 2014).  

 
Jungle land Adventure Theme Park dibangun dengan luas 35 ha, berada di Sentul 
Nirwana, Bogor. Theme Park ini merupakan tempat hiburan menantang adrenalin 
dengan harapan pengunjung dapat berimajinasi sedang berada di hutan rimba. 
Maskot yang diambil untuk menguatkan karakteristik Jungleland adalah beberapa 
karakter hewan yang mewakili satwa di Indonesia yang sudah mulai punah yaitu rusa 
dan tarsius. Hal ini bertujuan agar pengunjung dapat menambah wawasan. Potensi 
lainnya adalah terdapat wahana permainan dan science centre untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan.  Jungleland Adventure Theme Park sebagai 
Outdoor Theme Park dengan konsep pertama dan terbesar di Indonesia dan memiliki 
berbagai fasilitas yang dapat menunjang segala kebutuhan hiburan pengunjung 
selama berada di Jungleland. Selain wahana bermain yang terbagi dalam 5 Zona yaitu 
Zona Downtown, Carnivalia, Tropcalia, Mysteria dan Explora, Jungleland juga memiliki 
wahana Science seperti Dunia Dino dengan jumlah dinosaurus terbanyak dan 
terlengkap di Indonesia. Di Dunia Dino ini akan dijumpai replika binatang purbakala 
yang telah punah, namun mereka masih bergerak dan bersuara seperti aslinya serta 
akan ada pertunjukan Science yang diatraksikan oleh Mang Giver, Mr. Pintar dan Mrs. 
Teliti.  Fasilitas lain dari Jungle land Adventure Theme Park adalah, yaitu: Phinisi 
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Function Hall, Cafe Resto dan Food Court, Musholla, ATM Centre, Guest Corner, Picnic 
Area, Toilet, P3k dan Ruang menyusui, VIP Service, Kursi roda dan Stoller, Parkir luas 
dan aman, Media Centre,  Los t& Found,  Information Centre,  Shuttle Bus, dan Club 
Car. 
 
Jungleland Adventure Theme Park terbuka untuk umum pada tahun 2013. Taman ini 
terbilang baru dari taman bertema yang lainnya, sehingga beberapa area masih dalam 
tahap pembangunan. Menurut laporan tahunan Bakrieland pada tahun 2017 jumlah 
pengunjung sebanyak 1.202.254 dan pada tahun 2018 sebanyak 850.216. Hal ini 
menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah pengunjung sebesar 29,28%. Salah 
satu yang menyebabkan pengunjung tidak mempertahankan pilihan untuk berwisata 
ke Jungleland adalah kawasan jungle land mendapatkan keluhan dari pengunjung 
seperti kurangnya tempat sampah, lokasi jungle land yang jauh di pinggir kota, serta 
fasilitas tempat beristirahat yang kurang memadai. Sehingga pihak pengelola harus 
memahami keinginan para pengunjung dengan menambah fasilitas dan atraksi yang 
menambah daya tarik pengunjung, serta memberikan pelayanan dengan maksimal 
sehingga dapat mempengaruhi keinginan pengunjung untuk kembali lagi menikmati 
theme park ini (Nurrachmawaty, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa 
pengaruh daya tarik wisata dan kualitas pelayanan terhadap minat kunjung kembali 
wisatawan ke Jungle Land Sentul, Bogor.  
 

2. TINJAUAN TEORI 
 

Theme Park 
Taman Hiburan Tematik (Theme Park) merupakan sebuah taman rekreasi yang 
memiliki karakteristik khusus untuk mencirikan tempat tersebut dengan tema yang 
diusung dan dijadikan sebuah konsep. Amusement park atau taman hiburan adalah 
pendahulu bersejarah dari taman hiburan yang bersifat modern dan tematik (Theme). 
Amusement Park adalah jenis taman hiburan yang lebih fokus pada wahana 
permainannya. Amusement Park tidak memiliki tema, bagian atau daerah, dan tidak 
memiliki cerita melainkan hanya memiliki wahana karnaval klasik (Imammudin, 2017).  

 
Asal-usul taman hiburan berawal dari perayaan keagamaan kuno di abad pertengahan 
dan pameran dagang. Para pedagang, penghibur, dan pedagang makanan berkumpul 
untuk mengambil keuntungan dari banyaknya orang yang datang. Revolusi industri 
yang diawali di negara-negara Eropa pada abad ke-18 melanjutkan keberadaan taman 
hiburan selanjutnya. Berbagai negara bersaing untuk saling menunjukkan 
kehebatannya masing- masing di bidang industry dengan memamerkan semua 
produk yang mereka punya kepada masyarakat umum. Fenomena inilah yang memicu 
adanya World’s Fair rancangan Joseph Paxton pada tahun 1851 di London. Taman 
hiburan yang selanjutnya didirikan di Bristol City pada tahun 1886. Pada tahun 1888, 
muncul wahana permainan pertama yaitu Ferris Wheel (wahana permainan kincir 
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raksasa). Kemudian water chute (bodyslide, fitur waterpark saat ini) yang diciptakan 
oleh Paul Boynton di bagian selatan Chicago. Selanjutnya semakin banyak theme park 
yang dibangun di kota-kota lainnya.  

 
Ada enam karakteristik dari amusement park yang menjadi pondasi awal theme park 
(Warren, 1993) dalam Immamudin (2017), yaitu; 
 
1. Tempat yang secara fisik jauh dari daerah perkotaan atau pusat bisnis.  
2. Tema yang berlaku adalah mewujudkan fantasi imajiner yang merupakan  
       gabungan imajinasi waktu, tempat lain atau penampakan fantastis. 
3.  Tidak terisolasi merujuk kepada tata pengaturan perkotaan di mana ia   dibangun.  
4. Merupakan sebuah atmosfer yang tertutup, terpelihara secara moral, bersatu 

secara arsitektur, dan cukup mendidik, di mana 'solusi' perkotaan yang baik 
diusulkan. Atmosfer yang kemudian disimpangkan dan diambil alih dengan cara 
mereka sendiri. 

5. Mewujudkan tata kelola yang mencakup tema perkotaan, sosial, dan teknologi. 
6. Fokus pada komoditas yang bersifat hiburan. 

 
 

Daya Tarik Wisata 
Daya tarik tempat tujuan wisata merupakan motivasi utama bagi pengunjung untuk 
melakukan kunjungan wisata. Selanjutnya (Basiya & Rozak, 2012). Daya tarik wisata 
alam (natural attraction) yang meliputi pemandangan alam daratan, pemandangan 
alam lautan, pantai, iklim dan cuaca. 
1. Daya tarik wisata berupa arsitektur bangunan (building attraction) yang meliputi 

benagunan dan arsitektur bersejarah, bangunan dan arsitektur modern, 
arkeologi. 

2. Daya tarik wisata yang dikelola khusus (managed visitor attraction), yang meliputi 
tempat peninggalan kawasan industri seperti yang ada di Inggris, Theme Park di 
Amerika dan Darling Harbour di Australia. 

3. Daya tarik wisata budaya (cultural attraction) yang meliputi teater, museum, 
tempat-tempat religious, peristiwa-peristiwa khusus seperti festival dan drama 
bersejarah (pageants) dan heritage seperti wisata peninggalan sejarah. 
 
Daerah tujuan wisata memliki potensi wisata yang menjadikannya sebagai 
kekuatan atau daya tarik yang dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi 
daerah tersebut. 
Cooper dalam artikelnya yang dikutip Prof Dr I Gede pitana dalam sambutannya 
di seminar Cooperation in Development of Education and Tourism in Global Era 
pada tanggal 31 mei 2012 di Surabaya, menyatakan, “Sebelum sebuah destinasi 
diperkenalkan dan dijual. Terlebih dahulu jarus mengkaji 4 aspek utama atau 
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yang dikenal dengan istilah The Four A’s (4A), yaitu Attraction, accessibilities, 
amenities dan ancillary.” 
 

a. Attraction 
Attraction merupakan produk utama dari sebuah destinasi atau sesuatu yang 
akan dilihat dan dinikmati oleh wisatawan saat mengunjungi sebuah destinasi 
wisata. Atraksi bisa berupa keindahan alam, budaya masyarakat lokal, 
peninggalan bangunan bersejarah, cerita rakyat, keunikan tatanan kehidupan 
sehari-hari masyarakat suatu daerah dan lain sebagainya.  
 

b. Accessibilities 
Accessibilities merupakan sarana serta infrastruktur baik untuk menuju destinasi 
wisata maupun yang berada didalam destinasi wisata tersebut. Aksesibilitas 
dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu aspek fisik dan aspek informasi. Aspek fisik 
terdiri dari akses jalan raya, ketersediaan sarana trasnportasi dan rambu-rambu 
penujuk jalan merupakan aspek penting bagi sebuah destinasi. Indonesia sendiri 
memiliki banyak potensi yang cukup beragam mulai dari budaya uang dimiliki 
oleh berbagai suku, serta memiliki tempat-tempat indah yang layak untuk 
ditawarkan kepada wisatawan, namun sangat sulit untuk dapat mencapai 
tempat-tempat yang berpotensi tersebut. Hal ini dikarenakan aksesibilitas yang 
kurang memadai dan kurang baik. Selain akses jalan yang baik, hal lain yang perlu 
diperhatikan adalah ketersediaan sarana transportasi untuk bisa sampai di 
destinasi wisata yang ingin dikunjungi. Karena bagi wisatawan individu yang 
mengatur perjalanannya sendiri tanpa menggunakan biro wisata, transportasi 
umum sangatlah penting untuk dapat mencapai daerah tujuannya. Sedangkan 
aspek informasi yaitu strategi promosi yang digunakan oleh pengelola berupa 
pemanfaatan teknologi modern seperti penggunaan website, brosur, spanduk 
dan media promosi lainnya yang dapat mempermudah wisatawan dalam 
memperoleh informasi destinasi yang akan dikunjungi. 
 

c. Amenities 
Amenities merupakan fasilitas pendukung yang dapat memenuhi kebutuhan dan 
keinginan wisatawan selama berada di destinasi wisata. Fasilitas pendukung 
tersebut berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap, 
restoran penyedia makanan dan minuman, serta kebutuhan lain yang diperlukan 
oleh wisatawan yang sebaiknya juga tersedia di sebuah destinasi, seperti toilet 
umum, toko cinderamata, tempat parkir, ATM center, tempat indah dan lain 
sebagainya. 
 

d. Ancilliary 
Ancilliary atau pelayanan tambahan harus disediakan oleh pemda dari suatu 
daerah tujuan wisata baik untuk wisatawan maupun pelaku pariwisata. 
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Pelayanan yang disediakan termasuk pemasaran, pembangunan fisik (jalan raya, 
listrik, telepon, dan lain-lain) serta mengkoordinir segal amacam aktivitas dan 
segala peraturan perundang-undangan baik di jalan raya maupun obyek wisata. 
Ancilliary juga merupakan hal-hal yang mendukung kepariwisataan, seperti 
lembaga pengelolaan, Tourism Information, Travel Agent dan Stake holder yang 
berperan serta dalam kepariwisataan. 

 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa daya tarik wisata merupakan segala 

sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan dan nilai yang berupa keanekaragaman 
kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan 
wisata. 
 
Kualitas Pelayanan 
Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang 
diberikan mampu sesuai dengan harapan pelanggan. Kotler, juga menyatakan bahwa 
kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang 
berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau 
tersirat(Kotler, 2012). Ada lima penentu mutu jasa, kelimanya disajikan secara berurut 
berdasarkan tingkat kepentingannya(Tjiptono & Gregorius, 2005); 
1. Tangibles (bukti langsung) adalah fasilitas fisik yang ditawarkan kepada konsumen 

yang meliputi fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi 
2. Emphaty (empati) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan. 
3. Reliability (Keandalan) adalah konsistensi dari penampilan dan kehandalan pelayanan 

yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan segera, 
akurat dan memuaskan, 

4. Responsiveness (daya tanggap) yaitu kesigapan dan kecepatan penyedia jasa dalam 
menyelesaikan masalah dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

5. Assurance (Jaminan) yaitu kemapuan dan ketrampilan petugas, keramahan petugas, 
kepercayaan dan keamanan. 

 
Minat Kunjung Kembali 
Minat merupakan kemampuan yang mendorong seseorang utnuk melakukan sesuatu. 
Sedangkan minat beli merupakan suatu keinginan yang ada dalam diri seseorang yang 
muncul akibat dari adanya proses belajar dan proses pemikiran yang kemudian 
membentuk persepsi(Damayanti, 2015). Minat beli akan muncul dan menjadi motivasi 
yang terus terekam dalam pikiran dan menjadi kegiatan yang sangat kuat yang pada 
akhirnya ketika seseorang ingin memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa 
yang menajdi motivasi dalam pikirannya. 
Minat beli ulang dapat diidentifikasikan melalui indikator-indikator sebagai 
berikut(Kuntjara, 2007); 



BOGOR HOSPITALITY JOURNAL Vol. 2 No. 2 – Desember 2018 

10 
 

a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk selalu membeli ulang 
produk yang telah dikonsumsinya. 

b. Minat Referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk 
yang sudah dibelinya, agar juga dibeli oleh orang lain dengan referensial pengalaman 
konsumsinya. 

c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang uang selalu 
memiliki preferensi utama pada produk yang telah dikonsumsi. Preferensi ini hany 
adapt diganti bila terjadi sesuatu dengan produk preferensinya. 

d. Minat Eksploratif, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang selalu 
mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk yang dilangganinya. 

 
Dalam penelitian ini teori minat beli ulang digunakan sebagai referensi minat kunjung 
kembali, karena minat beli dalam hal ini minat membeli tiket masuk suatu objek 
wisata.  

 
                     Kerangka Pemikiran 

H1 
           
     
 

 
      H3 
 
 
      H2 
 
 

 
 
 

Sumber: penulis (2019) 
Hipotesa ; 
H1: Terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara daya tarik wisata 

terhadap minat kunjung kembali wisatawan ke Jungle Land Theme Park Sentul, 
Bogor. 

H2 : Terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara kualitas pelayanan 
terhadap minat kunjung kembali wisatawan ke Jungle Land Theme Park Sentul, 
Bogor. 

H3 : Terdapat hubungan yang signifikan secara simultan antara daya tarik wisata  dan 
kualitas pelayanan terhadap minat kunjung kembali wisatawan ke Jungle Land 
Theme Park Sentul, Bogor. 

 

Daya Tarik Wisata 

- Attraction 

- Accessibilities 

- Amenities 

- Ancilliary 

Kualitas Pelayanan 

- Tangibles 

- Emphaty 

- Reliability 

- Responsiveness 

- Assurance 

Minat Kunjung 

Kembali 

- Minat 

transaksional 

- Minat 

Referensial 

- Minat 

preferensial 

- Minat 

Eksploratif 
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3. METODOLOGI PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Data penelitian berupa 
angka-angka dan dianalisis menggunakan statistic SPSS serta melukiskan secara 
sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu(Kusmayadi, 
2018). Dalam metode ini menggunakan instrument penelitian, dan analisis bersifat 
statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yang menjadi Variabel 
independen dari penelitian ini adalah daya tarik wisata (X1) dan kualitas pelayanan 
(X2), dan yang menjadi variabel dependen adalah minat berkunjung kembali (Y). 
Populasi dari penelitian ini adalah semua wisatawan yang berkunjung ke Jungle Land 
Theme Park Sentul, Bogor. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability 
sampling, dengan metode accidental sampling, dengan jumlah sampel ditentukan 
menggunakan rumus Rao Purba sebagai berikut; 
 

             Z² 
   N =  
                                            4 (M o e )² 
 

   Keterangan ; 
  n = Jumlah sampel 
  Z = Tingkat keyakinan yang dibutuhkan 

 Moe = Margin of error, tingkat kesalahan maksimum 10%(Purba, 
2006) 

 
Dengan tingkat keyakinan 95% atau Z = 1.96 dan Moe = 10%, maka diperoleh  
penghitungan sebagai berikut ; 

                                         (1,96%) 
   n =    = 96, 04. Dibulatkan 100. 
                                         4 (10%) 
 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Demografis Responden 
Data pada Tabel 1 menunjukkan hasil demografis responden, berdasarkan tabel 
tersebut diketahui bahwa asal daerah responden terbanyak adalah responden dari 
daerah Jakarta sebanyak 33%. Dari jenis kelamin terlihat bahwa pengunjung rata-rata 
berjenis kelamin perempuan sebanyak 53%. Umur pengunjung terbanyak berkisar 
antara 17 – 30 tahun, sebanyak 72%. Pekerjaan pengunjung terbanyak adalah 
mahasiswa sebesar 33%. Pendapatan terbanyak adalah antara Rp. 1.000.000 – 
Rp.3.000.000. sebanyak 44%. frekuensi pengunjung terbanyak adalah 2 kali sebesar 
34%. 
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        Tabel 1     
        Demografis Responden 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sumber: Olah data SPSS, 2019. 

 
 
 
 
 

Karakteristik Persentase (%) 
Asal Daerah 

Jakarta 
Tangerang 
Jawa Barat  
Jawa Tengah 
Sumatera 
Depok 
Jawa Timur 
Sulawesi 

Gender 
   Perempuan 
   Laki-laki 
Umur 
<17 tahun 
  17 – 30 tahun 
30 – 40 tahun 
>40 tahun 
Pekerjaan 
   Karyawan 
   Wiraswasta 
   PNS 
   Mahasiswa 
   Lainnya 
Pendapatan 
<Rp.1.000.000 
   Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000 
   Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000 
>Rp.5.000.00 
Frekuensi Kunjungan 
   1 kali 
   2 kali 
3 kali 
>3 kali 

 
33% 
27% 
20% 
10% 
  4% 
 3% 
  2% 
  1% 
 
53% 
47% 
 
 12 % 
 72% 
 12% 
  4 % 
 
  28% 
  12% 
    2% 
  33% 
  25% 
 
   35% 
   44% 
   19% 
     2% 
 
   45% 
   34% 
     7% 
   14% 
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Uji Validitas 
Validitas adalah kemampuan instrumen penelitian untuk mengukur apa yang 
seharusnya diukur. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi. 
Sebaliknya instrumen yang kurang valid memiliki validitas yang rendah (Riduan, 
2010).  
 
Tabel 2 
Uji Validitas Variabel Daya Tarik Wisata 

Variabel X r tabel r hitung Keterangan 
Item_1 
Item_2 
Item_3 
Item_4 
Item_5 
Item_6 
Item_7 
Item_8 

0,1966 
0,1966 
0,1966 
0,1966 
0,1966 
0,1966 
0,1966 
0,1966 

0,695 
0,720 
0,641 
0,825 
0,717 
0,843 
0,643 
0,767 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber: Olah data SPSS, 2019 
 

Tabel 3 
Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan 

Variabel X r tabel r hitung Keterangan 

Item_9 
Item_10 
Item_11 
Item_12 
Item_13 
Item_14 
Item_15 
Item_16 
Item_17 
Item_18 

0,1966 
0,1966 
0,1966 
0,1966 
0,1966 
0,1966 
0,1966 
0,1966 
0,1966 
0,1966 

0.556 
0.640 
0.778 
0.643 
0.678 
0.267 
0.753 
0.654 
0.714 
0.588 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber: Olah data SPSS, 2019 
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Tabel 4   
Uji Validitas Variabel Minat Kunjung Kembali 

Variabel X r tabel r hitung Keterangan 

Item_19 
Item_20 
Item_21 
Item_22 
Item_23 
Item_24 
Item_25 
Item_26 

0,1966 
0,1966 
0,1966 
0,1966 
0,1966 
0,1966 
0,1966 
0,1966 

0.471 
0.620 
0.661 
0.555 
0.682 
0.697 
0.542 
0.437 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber: Olah data SPSS, 2019 
 

Uji Reliabilitas 
Setelah melakukan uji validitas masing-masing variabel, selanjutnya dilakukan uji 
reliabilitas, apabila memenuhi syarat Cronbach’s Alpha >0.6 dapat dikatakan bahwa 
masing-masing variabel reliabel(Sugiyono, 2014). 
 
Tabel 5 
Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha N of Items 

Daya tarik wisata 0.877 8 

Kualitas pelayanan 0.826 10 

Minat kunjung kembali 0.725 8 

Sumber: Olah data SPSS, 2019 
Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh daya tarik wisata 
dan kualitas pelayanan terhadap minat kunjung kembali wisatawan, serta menguji 
kebenaran dari hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun hasil uji analisis 
regresi linier berganda ini adalah sebagai berikut ; 
 
Tabel 6 
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std.Error Beta 

1 (Constant) 
Daya Tarik Wisata 
Kualitas Pelayanan 

11.897 
.115 
.438 

3.672 
.078 
.063 

 
.123 
.576 

3.240 
1.480 
6.938 

.002 

.142 

.000 

a. Dependent Variabel : Minat Kunjungan Kembali  
Sumber: Olah data SPSS, 2019 
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Berdasarkan tabel 6 terlihat hasil uji analisis regresi berganda menunjukkan koefisien 
variabel daya tarik wisata sebesar 0,115 dan variabel kualitas pelayanan sebesar 0,438 
dengan konstanta sebesar 11,897. Sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut ; 
Y = 11,897 + 0,115X1 + 0,438X2 
Hasil analisisnya adalah sebagai berikut; 

a. Apabila daya tarik wisata dan kualitas pelayanan 0 ( tidak terdapat penambahan 
nilai), maka minat kunjung kembali wisatawan tetap ada sebesar 11,897. 

b. Apabila daya tarik wisata tidak ada atau = 0 dan kualitas pelayanan meningkat 1 
poin, maka minat kunjung kembali wisatawan akan naik sebesar 12,335. 

c. Apabila daya tarik wisata naik 1 poin dan kualitas pelayanan tidak ada atau = 0, 
maka minat kunjung kembali wisatawan akan naik sebesar 12, 012. 

d. Apabila daya tarik wisata dan kualitas pelayanan secara bersama-sama meningkat 
1 poin, maka minat kunjung kembali bertambah sebesar 12.450. 

Hasil uji t terlihat bahwa nilai t hitung < t tabel yaitu 1,480 < 1,984 dengan tingkat 
signifikansi 0,142 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Daya tarik wisata 
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap minat kunjung kembali 
wisatawan ke Jungle Land Theme Park Sentul, Bogor.  
 
Selanjutnya, pada kualitas pelayanan t hitung > t tabel yaitu 6,938 > 1,984 dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 Diterima. Kualitas 
pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap minat kunjung 
kembali wisatawan ke Jungle Land Theme Park Sentul, Bogor.  
 
Tabel 7 
Hasil uji Koefisien Determinasi 

 
Model Summaryᵇ  

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .579ª .335 .322 2.824 1.845 

a. Predictors : (Constant), Kualitas Pelayanan, Daya Tarik Wisata  
b. Dependent Variabel : Minat Kunjungan Kembali 

Sumber: Olah data SPSS, 2019 
 
Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai R= 0,579 dimana daya tarik wisata dan kualitas 
pelayanan mempunyai hubungan yang sedang terhadap minat kunjung kembali 
wisatawan. Nilai R Square sebesar 0,335 atau 33,5% yang berarti : daya tarik wisata dan 
kualitas pelayanan berkontribusi sebesar 33,50% terhadap minat kunjung wisatawan ke 
Jungle Land Theme Park Sentul, Bogor. 
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Tabel 8 
Hasil Uji f 

ANOVAª  
Model Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 
   Residual 
   Total 

390.435 
773.675 

1164.110 

2 
97 
99 

195.217 
7.976 

24.475 .000ᵇ 

a. Dependent Variabel : Minat Kunjungan Kembali 
b. Predictors : (Constant), Kualitas Pelayanan, Daya Tarik Wisata 

Sumber: Olah data SPSS, 2019 
 

Berdasarkan tabel 8, didapatkan nilai f hitung > f tabel sebesar 24.475 > 2.70 dengan 
signifikansi 0.000 <0.05 yang berarti daya tarik wisata dan kualitas pelayanan secara 
bersama-sama mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap minat kunjung kembali 
wisatawan ke Jungle Land Theme Park Sentul, Bogor. H3 diterima. 
 

5. KESIMPULAN  
 
     Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut; 

1. Daya tarik wisata tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat kunjung 
kembali wisatawan ke Jungle Land Them Park Sentul, Bogor Hal ini diukur dengan 4 
indikator yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas dan acilliary. 

2. Kualitas pelayanan mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat kunjung kembali 
wisatawan ke Jungle Land Theme Park Sentul, Bogor, Hal ini diukur dengan 
menggunakan 5 indikator yaitu tangibles, emphaty, reliability, responsiveness dan 
assurance. 

3. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan didapatkan bahwa daya tarik wisata dan 
kualitas pelayanan secara bersama-sama mempunyai pengaruh secara signifikan 
terhadap minat kunjung kembali wisatawan ke Jungle Land Theme Park Sentul, Bogor 

4. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel yang 
paling dominan adalah kualitas pelayanan, karena pelayanan yang diberikan dengan 
indikator-indikator yang digunakan dirasakan wisatawan sudah sesuai dengan 
keinginan wisatawan. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan penetapan harga 

terhadap keputusan pembelian konsumen di Koultoura Coffee, Jakarta Barat. Pada 

penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif dengan 

pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah pelanggan pada Koultoura 

Coffee. Dan pada penelitian ini sebanyak 100 pelanggan, dengan enggunakan metode 

Teknik probability sampling. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner 

yang pengukurannya menggunakan skala Likert dan diolah secara statistik dengan 

program SPSS versi 24 yaitumodel uji t, sedangkan teknik analisa data yang digunakan 

adalah dengan teknik regresi linier sederhana. Berdasarkan uji hipotesis diperoleh nilai 

positif sebesar 9.279, hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara penetapan 

harga produk terhadap keputusan pembelian konsumen dengan tingkat pengaruh sebesar 

46,8%, sehingga hipotesisnya menyatakan berpengaruh antara penetapan harga produk 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada Koultoura Coffee. 

Kata Kunci: Penetapan Harga Produk, Keputusan Pembelian Konsumen 

 

1. PENDAHULUAN 

Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, oleh 

sebab itu usaha di sektor ini bisa dikatakan sebagai bisnis abadi. Populasi penduduk 

Indonesia yang besar ditambah dengan Jumlah kelas menengah yang meningkat 

memberikan pengaruh terhadap perkembangan bisnis kuliner. Sebagai salah satu 

subsektor ekonomi kreatif, bisnis kuliner menjadi salah satu tumpuan bagi perkembangan 

ekonomi Indonesia. Para pelaku bisnis dituntut untuk mampu berinovasi dan memiliki 

keunggulan kompetitif agar mampu bersaing di industry ini. Strategi penetapan harga 

yang tepat sangat penting dalam membantu perusahaan menentukan laba yang 

diinginkan setelah penetapan harga, elemen selanjutnya yang sangat penting untuk 

diketahui perusahaan adalah bagaimana persepsi pelanggan mengenai penetapan harga 
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yang telah terbentuk dan terimplementasi di pasar saat ini.Menurut John R. Walker 

(2013:193), menentukan rentang harga pada menu dan strategi penetapannya harus 

dilihat dari target pasar. Harga jual dari setiap produk harus dapat diterima oleh 

pelanggan, dan tetap menguntungkan bagi perusahaan, sehingga harga menjadi peran 

yang penting bagi keputusan pelanggan. 

Saat ini nongkrong di coffee shop banyak digemari dengan mayoritas pengguna 

anak muda, usai jam pelajaran sekolah, di sela-sela kegiatan kampus, atau sekedar 

pelepas suntuk sehabis seharian bekerja di kantor. Coffee shop dengan segala sarana dan 

prasarana yang ditawarkan menjadi tempat andalan untuk menghabiskan waktu. Coffee 

shop banyak bermunculan di tengah masyarakat, kini berlomba-lomba menyuguhkan 

tidak hanya suasana yang nyaman tetapi juga harga yang kompetitif.Coffee Shop yang 

berdiri sejak tahun 1993 ini bernama Koultoura Coffee yang berlokasi di Jalan Taman Ratu 

Indah Blok AA2 nomor 33, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Banyak cara yang dilakukan 

Koultoura Coffee dalam upaya meningkatkan jumlah Pelanggannya, salah satunya melalui 

kebijakan penetapan harga melalui berbagai macam menu makanan dan minuman. 

Dengan adaya berbagai macam makanan dan minuman dengan harga yang kompetitif 

yang ditawarkan oleh Koultoura Coffee, pasti akan sangat mempermudah pelanggan 

untuk melakukan keputusan pembelian. Keputusan pembelian pada setiap orang pada 

dasarnya adalah sama, namun pengambilan keputusan tersebut diwarnai oleh ciri 

kepribadian, usia, pendapatan, dan gaya hidupnya. Dalam keputusan pembelian, ada 

faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap suatu 

produk/jasa. Faktor yang pertama adalah kebijakan penetapan harga.Menurut Tjiptono 

dan Chandra (2012:315), kebijakan penetapan harga sangat menentukan dalam 

pemasaran sebuah produk/jasa, karena harga adalah satu-satunya unsur bauran 

pemasaran yang memberikan pendapatan bagi perusahaan. Merujuk pada semua hal-hal 

tersebut, mengenai pentingnya harga yang terbentuk di pikiran pelanggan terhadap harga 

yang diberikan oleh perusahaan yang akan memberikan dampak terhadap keputusan 

pembelian pelanggan menjadi sebuah fenomena yang menarik, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penetapan Harga terhadap 

Keputusan Pembelian Pelanggan” 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana penetapan harga di Koultoura Coffee, Jakarta Barat? 

2. Bagaimana keputusan pembelian di Koultoura Coffee, Jakarta Barat? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara penetapan harga terhadap keputusan 

pembelian di Koultoura Coffee, Jakarta Barat? 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui penetapan harga di Koultoura Coffee, Jakarta Barat 

2. Untuk mengetahui keputusan pembelian di Koultoura Coffee, Jakarta Barat. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara penetapan harga terhadap keputusan 

pembelian di Koultoura Coffee, Jakarta Barat. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Harga 

Harga merupakan suatu cara bagi seorang penjual untuk membedakan 

penawarannya dari para pesaing. Sehingga penetapan harga dapat dipertimbangkan 

sebagai bagian dari fungsi diferensiasi barang dalam pemasaran.Harga juga bersifat sangat 

relatif. Jika seorang pembeli mempunyai kesempatan untuk membeli barang dan jasa 

yang sama dengan harga lebih rendah, maka ia akan melakukannya. Menurut Kotler dan 

Armstrong (015:78), harga merupakan jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan 

untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau 

jasa.Nilai yang diberikan ini meliputi nilai finansial dan non-finansial, seperti tenaga dan 

usaha yang pelanggan keluarkan untuk mendapatkan produk atau jasa.Harga menjadi 

suatu elemen penting yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Diantara unsur 

marketing mix yang lain, harga merupakan satu-satunya unsur yang menghasilkan 

pendapatan bagi perusahaan dan bersifat fleksibel, atau dapat disesuaikan dengan 

mudah. Penetapan harga produk yang tepat sangat berpengaruh pada keberhasilan 

pemasaran produk tersebut. Menurut Kotler dan Armstrong (2015:325), apabila 

pelanggan menganggap bahwa harga yang dibebankan atas suatu produk atau jasa lebih 

tinggi dari nilai yang mereka dapatkan dengan memiliki atau menggunakan produk atau 

jasa tersebut, maka mereka tidak akan membeli produk tersebut. Pelanggan juga akan 

membandingkan harga suatu produk atau jasa dengan harga yang ditetapkan oleh 

kompetitor perusahaan. 

 

2.2 Penetapan Harga 

Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan unsur utama dari bauran 

pemasaran karena dari penetapan harga sebuah perusahaan akan berkaitan langsung 

dengan pendapatan dan laba, dan dari harga tersebut konsumen memperoleh hak 

kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Menurut Buchari Alma (2014:169), 
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penetapan harga jual berasal dari harga pokok barang tersebut. Sedangkan harga pokok 

barang ditentukan oleh berapa besar biaya yang dikorbankan untuk memperoleh atau 

untuk membuat barang itu.  

Untuk menetapkan harga perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor 

internal serta eksternal, termasuk strategi, harga pesaing, bauran pemasaran secara 

keseluruhan serta sifat pasar dan permintaan. Kotler dan Armstrong (2018:309-317) 

menyatakan bahwa ada tiga strategi utama dalam penetapan harga, antara lain: 

1. Customer value based pricing 

Customer value based pricing menggunakan persepsi pembeli atas nilai sebagai 

kunci untuk menetapkan harga. Value based pricing berarti perusahaan tidak dapat 

merancang produk dan program pemasaran lalu menentukan harga, karena harga 

dipertimbangkan bersama-sama dengan bauran pemasaran lain sebelum program 

pemasaran ditetapkan. Terdapat dua tipe dari value based pricing, yaitu: 

a) Good Value Pricing, strategi ini menawarkan kombinasi yang akurat antara 

kualitas dan pelayanan yang baik dengan harga yang terjangkau oleh calon 

konsumen. 

b) Value Added Pricing, yakni perusahaan memberikan keistimewaan berupa 

kualitas dalam suatu produk atau layanan untuk membedakan perusahaan 

tersebut dengan perusahaan yang lainnya, dan menetapkan harga yang 

cenderung lebih tinggi. 

 

2. Cost Based Pricing 

Strategi ini melibatkan penetapan harga berdasarkan biaya produksi, 

distribusi, dan penjualan produk ditambah dengan tingkat pengembalian yang 

adil untuk usaha dan resiko perusahaan. Biaya perusahaan tidak menjadi 

elemen yang penting dalam strategi ini. Terdapat tiga jenis biaya perusahaan, 

diantaranya: 

a) Biaya Tetap 

b) Biaya Variabel 

c) Biaya Keseluruhan 

 

3. Competition Based Pricing 

Competition based pricing melibatkan penetapan harga berdasarkan strategi, 

biaya, harga dan penawaran harga dari kompetitor mereka. Konsumen akan 

mendasarkan penilaian mereka terhadap nilai suatu produk dari harga yang 

kompetitor tawarkan untuk produk yang sejenis. 
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2.3 Keputusan Pembelian 

Dalam melaksanakan proses pembelian, pelanggan dapat membentuk 

beberap sub keputusan, pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu 

pembelian, jumlah pembelian, dan metode pembayaran yang akan digunakan. 

Menurut Kotler dan Keller (2015:195), dalam proses keputusan pembelian, 

pelanggan melewati lima tahapan : 

1. Pengenalan Masalah (Problem Recognition) 

2. Pencairan Informasi (Information Search) 

3. Evaluasi Alternatif ( Evaluation of Alternative) 

4. Keputusan Pembelian (Purchase Decision) 

5. Perilaku Setelah Pembelian ( Post Purchase Behaviour) 

 

3. KERANGKA PEMIKIRAN 

Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini adalah penalaran yang dikembangan 

dalam memecahkan masalah penelitian. Kerangka pemikiran yang pada dasarnya 

menggambarkan jalan pikiran dan landasan rasional dalam pelaksanaan penelitian 

tentang Pengaruh Penetapan Harga terhadap Keputusan Pembelian Pelanggan sebagai 

berikut: 

 

Sumber: Penulis, 2018 
Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 
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4. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori yaitu penelitian yang 

bermaksudmenjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubunganantara 

satu variabel dengan yanglain (Sugiyono, 2014).Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:8) “Metode 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.” Jenis penelitian ini 

dilakukan menggunakan rumusan masalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:35) 

“Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan 

pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau 

lebih. 

 

4.1 Populasi dan Sampel 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelanggan di Koultoura 

Coffee, Jakarta Barat. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini mengacu pada 

pendapat Sugiyono (2014: 80) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi penelitian adalah pelanggan Koultoura Coffee, Jakarta Barat. 
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Tabel 1.1 Jumlah Pelanggan Koultoura Cofee, Jakarta Barat 
(April 2017-Maret 2019) 

 
Bulan Jumlah Pelanggan 

April 2017 4,606 

May 2017 4,902 

June 2017 5,018 

July 2017 4,548 

August 2017 5,147 

September 2017 5,189 

October 2017 4,867 

November 2017 4,578 

December 2017 4,456 

January 2018 5,123 

February 2018 4,965 

March 2018 5,356 

Total 58,755 

Rata-Rata per Bulan 4,896 

 

 Menurut Sugiyono (2014: 81) sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini akan mengambil sebagian 

dari seluruh pelanggan Koultoura Coffee, Jakarta Barat sebagai responden, yang disebut 

teknik sampling. Teknik menentukan ukuran sampel dari suatu populasi menurut Siregar 

(2013: 61) dapat menggunakan rumusa Slovin, sebagai berikut: 

n = 
 

         

n = 
      

                

n = 
      

      
 

n = 99,83 dibulatkan menjadi 100 responden 
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4.2 TEKNIK PENGAMBILAN DATA 

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah: 

1. Studi Lapangan 

Penulis mengguanakan studi lapangan, yaitu penelitian langsung guna mengetahui 

permasalahan yang terjadi, sekaligus untuk memperoleh data primer yang 

dibutuhkan yaitu dengan cara sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian 

langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian 

b. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab 

secara langsung dengan tujuan memperoleh data atau informasi yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti 

c. Kuesioner 

Kuesioner atau daftar pertanyaan yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan 

yang kemudian disebarkan kepada para pelanggan secara langsung sehingga hasil 

pengisiannya akan lebih jelas dan akurat. 

 

2. Studi Kepustakaan 

a. Studi Literatur yaitu pengumpulan data dengan cara membaca buku dan catatan 

lainnya yang berhubungan denngan masalah yang akan diteliti 

b. Studi Dokumentasi yaitu pengumpulan data dan informasi dengan lampiran-

lampiran yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti 

4.3 Uji Validitas 

 Untuk uji validitas penulis menggunakan jenis validitas konstruk (Construct 

Validity). Siregar (2013: 47) menyatakan bahwa “Validitas konstruk adalah validitas yang 

berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep 

yang diukurnya.”  Sedangkan untuk menguji validitas valid atau tidak penulis 

menggunakan koefisien korelasi product moment, yaitu : 

 

 
   

               

√[ (   )      ][ (   )      ]
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Dimana : 

rxy : Koefisien korelasi 

N = Jumlah responden 

X = Skor variabel (jawaban responden) 

Y = Skor total dari variabel (jawaban responden) 

 

4.4 Uji Reliabilitas 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji reabilitas internal consistency, 

pengujian ini dilakukan dengan cara mencoba alat ukur cukup hanya sekali saja, kemudian 

data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Siregar (2013:56). Untuk teknik 

pengukuran reabilitas penulis menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

 Tahapan untuk menghitung uji reabilitas dengan menggunakan teknik Alpha 

Cronbach, yaitu : 

1. Menentukan nilai varians setiap butir pertanyaan. 

  
  

     
      

 

 
 

2. Menentukan nilai varians total. 

  
  

     
      

 

 
 

3. Menentukan reabilitas instrumen. 

    [
 

   
] [  

   
 

  
 ] 

Di mana : 

n = jumlah sampel 

   = jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan 

∑X= total jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan 

  
  = varians total 

∑  
 = jumlah varians butir 

k = jumlah butir pertanyaan 

   = koefisien reabilitas instrument 
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4.5 Analisis Regresi Linier Sederhana 

 Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 

sederhana, Menurut Siregar (2013:284) regresi linear sederhana adalah “Salah satu alat 

yang dapat digunakan dalam memprediksi permintaan di masa akan datang berdasarkan 

data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas (independent) 

terhadap satu variabel tak bebas (dependent) adalah menggunakan regresi linear.” Rumus 

persamaan regresi 

 

        

 

Di mana : 

Y  = variabel terikat 

X  = variabel bebas 

a = konstanta 

b = koefisien variabel X 

 

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Uji Validitas 

 

1. Uji Validitas Penetapan Harga (X) 

Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan bantuan program SPSS versi 24 

terhadap variabel X (Penetapan Harga) melalui 3 pernyataan, diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 Hasil Uji Validitas Variabel X (Penetapan Harga) 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

Harga menu makanan dan minuman yang 

ditawarkan Koultoura Coffee, Jakarta Barat sesuai 
0.863 0.361 Valid 
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dengan kemampuan saya 

Harga menu makanan dan minuman yang 

ditawarkan Koultoura Coffee, Jakarta Barat sesuai 

dengan kualitas cita rasanya 

0.901 Valid 

Harga menu makanan dan minuman yang 

ditawarkan Koultoura Coffee, Jakarta Barat bersaing 

dengan kedai kopi lain 

0.749 Valid 

 

Menurut Ghozali (2013) jika nilai pearson correlation lebih besar dari r 

tabel maka dinyatakan valid. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 3 butir 

pertanyaan dari pengujian variabel X yaitu Penetapan Harga adalah valid. Hal ini 

berarti bahwa pernyataan-pernyataan tersebut telah memiliki dan sesuai dengan 

penelitian 

 

2. Uji Validitas Keputusan Pembelian (Y) 

Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan bantuan program SPSS versi 24 

terhadap variabel Y (Keputusan Pembelian) melalui 10 pernyataan, diperoleh hasil 

sebagai berikut:  

 
Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Variabel Y (Keputusan Pembelian) 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

Keinginan untuk berkunjung ke outlet Koultoura 
Coffee, Jakarta Barat muncul dari kebutuhan 
pribadi saya sendiri 

0.582 

0.361 

Valid 

Keinginan untuk berkunjung ke outlet Koultoura 
Coffee, Jakarta Barat muncul dari iklan dan 
referensi orang lain 

0.499 Valid 

Informasi mengenai Koultoura Coffee, Jakarta 
Barat mudah saya dapatkan langsung dari outlet 
dan media sosial Koultoura Coffee 

0.660 Valid 

Informasi mengenai Koultoura Coffee, Jakarta 
Barat mudah saya dapatkan dari pengalaman/ 
review orang lain 

0.452 Valid 

Sebelum melakukan keputusan pembelian pada 
Koultoura Coffee, Jakarta Barat saya memiliki 

0.517 Valid 
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pertimbangan tertentu seperti harga yang 
ditawarkan 

Saya berkunjung ke Koultoura Coffee, Jakarta Barat 
setelah membandingkan dengan kedai kopi lain 

0.723 Valid 

Saya yakin bahwa Koultoura Coffee, Jakarta Barat 
mampu memenuhi kebutuhan saya 

0.526 Valid 

Keputusan untuk berkunjung ke Koultoura Coffee, 
Jakarta Barat saya lakukan tanpa ada keraguan 

0.711 Valid 

Saya merasa puas selama berada di Koultoura 
Coffee, Jakarta Barat 

0.525 Valid 

Saya akan mengunjungi Koultoura Coffee, Jakarta 
Barat kembali dan merekomendasikan kepada 
orang lain 

0.605 Valid 

 

Berdasarkan tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa 10 butir pertanyaan dari 

pengujian variabel Keputusan Pembelian adalah valid. Hal ini berarti bahwa pernyataan-

pernyataan tersebut telah memiliki dan sesuai dengan penelitian 

 

4.2 Uji Reliabilitas 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan bantuan program SPSS versi 24 

terhadap variabel X (Penetapan Harga) dan Variabel Y (Keputusan Pembelian) melalui 13 

pernyataan, diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X dan Y 

Variabel Alpha 
Cronbach 

Total Item Keterangan 

Penetapan Harga (X) 0.787 3 Reliabel 

Keputusan Pembelian 
(Y) 

0.779 10 Reliabel 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X dan Sumber: Hasil Olahan Output SPSS 24 
 

Uji reliabilitas terhadap variabel X (Penetapan Harga) dilakukan dengan menggunakan 

metode Alpha Cronbach.Data dapat dikatakan reliabel apabila koefisien reliabilitas 

instrumen lebih besar dari 0.6. Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa nilai Alpha 

Cronbach 0.787 > 0.6, dengan demikian seluruh pernyataan dapat dikategorikan reliabel 

dan konsisten dalam memberikan penilaian pada kuesioner 
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Uji reliabilitas terhadap variabel Y (Keputusan Pembelian) dilakukan dengan 

menggunakan metode Alpha Cronbach.Data dapat dikatakan reliabel apabila koefisien 

reliabilitas instrumen lebih besar dari 0.6. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Alpha 

Cronbach 0.779 > 0.6, dengan demikian seluruh pernyataan dapat dikategorikan reliabel 

dan konsisten dalam memberikan penilaian pada kuesioner 

 

4.3 Analisa Deskriptif 

4.3.1 Analisa Deskriptif Penetapan Harga (Variabel X)  

 Analisa Penetapan Harga telah diberikan kepada 100 responden. Beberapa hal 

yang akan dianalisis meliputi 3 (tiga) dimensi Penetapan Harga yaitu: Customer Value-

Based Pricing, Cost-Based Pricing, dan Competition-Based Pricing. 

Tabel 4.2 Hasil Statistik Uji Deskriptif Variabel X (Penetapan Harga 
Sumber: Hasil Olahan Output SPSS 24 

No Pertanyaan N Min Max Mean 

1 

Harga menu makanan dan minuman 
yang ditawarkan Koultoura Coffee, 
Jakarta Barat sesuai dengan 
kemampuan saya 

100 3 5 4.27 

2 

Harga menu makanan dan minuman 
yang ditawarkan Koultoura Coffee, 
Jakarta Barat sesuai dengan kualitas 
cita rasanya 

100 3 5 4.34 

3 

Harga menu makanan dan minuman 
yang ditawarkan Koultoura Coffee, 
Jakarta Barat bersaing dengan kedai 
kopi lain 

100 3 5 4.31 

Nilai rata-rata 4.31 

 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa data hasil pengolahan variabel 

Penetapan Harga (X) memiliki nilai mean keseluruhan sebesar 4.31 dengan nilai mean 

indikator tertinggi sebesar 4.34 pada butir pernyataan ke 2 yaitu, “Harga menu 

makanan dan minuman yang ditawarkan Koultoura Coffee, Jakarta Barat sesuai 

dengan kualitas cita rasanya”. Dari hasil analisis deskriptif tersebut dapat dijelaskan 

bahwa harga menu makanan dan minuman yang ditawarkan Koultoura Coffee, Jakarta 

Barat sesuai dengan kualitas cita rasanya karena menggunakan bahan baku berkualitas 

tinggi, sehingga rasa yang ditawarkan pun sesuai dengan ekspektasi pelanggan. 
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Nilai mean indikator terendah sebesar 4.27 pada butir pernyataan ke 1 yaitu, “Harga 

menu makanan dan minuman yang ditawarkan Koultoura Coffee, Jakarta Barat 

sesuai dengan kemampuan saya”. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa harga menu 

makanan dan minuman yang ditawarkan Koultoura Coffee, Jakarta Barat kurang sesuai 

dengan kemampuan pelanggan, karena menggunakan kualitas bahan baku yang tinggi, 

maka mempengaruhi tingginya penetapan harga yang ditawarkan sehingga 

mengakibatkan harga kurang sesuai dengan kemampuan pelanggan. 

 
Tabel 4.3 Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Penetapan Harga 
Sumber: Hasil Olahan Output SPSS 24 

No Dimensi Indikator 
Frekuensi Jawaban 

Mean Total 
STS TS N S SS 

1 
Customer 
Value-Based 
Pricing 

Kesesuaian 
harga dengan 
kemampuan 
pelanggan 

0 0 7 59 34 4.27 100 

2 
Cost-Based 
Pricing 

Kesesuaian 
harga dengan 
kualitas 
produk 

0 0 5 56 39 4.34 100 

3 
Competition-
Based 
Pricing 

Harga yang 
kompetitif 

0 0 4 61 35 4.31 100 

 

Berdasarkan tabel 4.3 frekuensi tanggapan responden, didapatkan nilai mean dari 

dimensi Customer Value-Based Pricing yaitu 4.27 artinya penilaian responden diantara 

setuju dan sangat setuju. Nilai mean dimensi Cost-Based Pricing yaitu 4.34 artinya 

penilaian responden diantara setuju dan sangat setuju. Dan nilai mean dimensi 

Competition-Based Pricing yaitu 4.31 artinya penilaian responden diantara setuju dan 

sangat setuju. 

 

4.3.2 Analisa Deskriptif Keptusan Pembelian (Variabel Y) 

 Pada tahapan ini dilakukan analisis pada Keputusan Pembelian yang telah 

diberikan kepada 100 responden. Beberapa hal yang akan dianalisis meliputi 5 (lima) 

dimensi keputusan pembelian yaitu: pengenalan masalah (problem recognition), 

pencarian informasi (information search), evaluasi alternatif (evaluation of alternative), 
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evaluasi alternatif (evaluation of alternative), dan perilaku setelah pembelian (post-

purchase behavior). 

Tabel 4.4 Hasil Statistik Uji Deskriptif Variabel Y (Keputusan Pembelian) 

Sumber : Hasil Olahan Output SPSS 24 

No Pertanyaan N Min Max Mean 

1 
Keinginan untuk berkunjung ke outlet 
Koultoura Coffee, Jakarta Barat muncul dari 
kebutuhan pribadi saya sendiri 

100 4 5 4.34 

2 
Keinginan untuk berkunjung ke outlet 
Koultoura Coffee, Jakarta Barat muncul dari 
iklan dan referensi orang lain 

100 4 5 4.49 

3 
Informasi mengenai Koultoura Coffee, Jakarta 
Barat mudah saya dapatkan langsung dari 
outlet dan media sosial Koultoura Coffee 

100 3 5 4.36 

4 
Informasi mengenai Koultoura Coffee, Jakarta 
Barat mudah saya dapatkan dari 
pengalaman/ review orang lain 

100 4 5 4.59 

5 

Sebelum melakukan keputusan pembelian 
pada Koultoura Coffee, Jakarta Barat saya 
memiliki pertimbangan tertentu seperti harga 
yang ditawarkan 

100 4 5 4.79 

6 
Saya berkunjung ke Koultoura Coffee, Jakarta 
Barat setelah membandingkan dengan kedai 
kopi lain 

100 4 5 4.76 

7 
Saya yakin bahwa Koultoura Coffee, Jakarta 
Barat mampu memenuhi kebutuhan saya 

100 3 5 4.32 

8 
Keputusan untuk berkunjung ke Koultoura 
Coffee, Jakarta Barat saya lakukan tanpa ada 
keraguan 

100 2 5 4.29 

9 
Saya merasa puas selama berada di Koultoura 
Coffee, Jakarta Barat 

100 3 5 4.74 

10 
Saya akan mengunjungi Koultoura Coffee, 
Jakarta Barat kembali dan 
merekomendasikan kepada orang lain 

100 3 5 4.34 

Nilai rata-rata 
4.50 

 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan data hasil pengolahan variabel Keputusan 

Pembelian (Y) memiliki nilai mean keseluruhan sebesar 4.50 dengan nilai mean indikator 



BOGOR HOSPITALITY JOURNAL Vol. 2 No. 2 – Desember 2018 

33 
 

tertinggi sebesar 4.79 pada butir pernyataan ke 5 yaitu, “Sebelum melakukan keputusan 

pembelian pada Koultoura Coffee, Jakarta Barat saya memiliki pertimbangan tertentu 

seperti harga yang ditawarkan”. Dari hasil analisis deskriptif diatas dapat disimpulkan 

bahwa sebelum melakukan keputusan pembelian pada Koultoura Coffee, Jakarta Barat 

pelanggan dapat melihat dan mempertimbangkan harga yang ditawarkan sebelum 

akhirnya memutuskan untuk membeli. 

Nilai mean indikator terendah sebesar 4.29 pada butir pernyataan ke 8 yaitu, 

“Keputusan untuk berkunjung ke Koultoura Coffee, Jakarta Barat saya lakukan tanpa 

ada keraguan”.Dalam hal ini berarti keputusan untuk berkunjung ke Koultoura Coffee, 

Jakarta Barat dilakukan pelanggan dengan ada keraguan yang disebabkan oleh penetapan 

harga yang tinggi mempengaruhi minat pelanggan untuk datang berkunjung. 

 

4.4 Analisa Regresi Linier Sederhana 

4.4.1 Koefisien Determinasi 

Tabel 4.5 Model Summary 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
 

R R Square 

.684 .468 

 

Dari tabel 4.5 di atas menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan searah atau 

positif antara Penetapan Harga kerja terhadap Keputusan Pembelian. R square 

menyatakan besarnya pengaruh Penetapan Harga terhadap Keputusan Pembelian 

(koefisien determinasi) adalah 0.468 Hal ini berarti besarnya pengaruh Penetapan Harga 

terhadap Keputusan Pembelian adalah 46.8%, Sedangkan sisanya sebesar 53.2% (100% - 

46.8%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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4.4.2 Koefisien Regresi 

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Koefisien Regresi 
Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 29.822 1.648  18.100 0.000 

Penetapan Harga 1.176 0.127 0.684 9.279 0.000 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
 

Dari persamaan di atas dapat di analisis jika Penetapan Harga tanpa 

Keputusan Pembelian (X=0), maka diperkirakan Keputusan Pembelian sebesar 

29.882. Apabila nilai Penetapan Harga meningkat, maka diperkirakan Keputusan 

Pembelian juga akan mengalami peningkatan. Sebagai contoh jika (X=1) maka Y 

= 29.882 + 1.176 (1), akan diperoleh Y = 30.998 sehingga Keputusan Pembelian 

dapat terus meningkat seiring dengan peningkatan Penetapan Harga.  

Dari hasil pengolahan data, maka didapatkan ringkasan sebagai berikut: 

 
Tabel 4.7 Hasil Pengolahan Data 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
Hubungan 

Variabel 
Korelasi Pengaruh Persamaan Regresi 

Uji 

Signifikan 

X  Y 
0.684 

(Kuat) 
46.8 % Y = 29.882 + 1.176 X Signifikan 

 
4.4.3 Uji Hipotesis 

  Hasil olahan SPSS didapat 𝑡        = 9.279    

Dan untuk nilai ttabel adalah sebagai berikut: 

  = 0,05 

df  = n-k = 100-2 = 98 

ttabel  = 1.984 (berdasarkan hasil dari table t) 
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Karena𝑡      >𝑡      , yaitu 9.279    > 1.984 maka Ho ditolak, yang artinya 

adalah Ha diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Penetapan Harga terhadap Keputusan Pembelian. 

 

6. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Penetapan Harga Terhadap Keputusan 

Pembelian pada Koultoura Coffee, Jakarta Barat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Penetapan Harga di Koultoura Coffee, menunjukkan bahwa Penetapan Harga 

secara keseluruhan dipengaruhi oleh dua faktor, ini dapat dilihat dari nilai tertinggi 

sebesar 4.34 pada variabel X (Penetapan Harga) terdapat pada dimensi “Cost-

Based Pricing” yang artinya harga menu makanan dan minuman yang ditawarkan 

sesuai dengan kualitas cita rasanya karena menggunakan bahan baku berkualitas 

tinggi, sehingga rasa yang ditawarkan pun sesuai dengan ekspektasi pelanggan. 

Nilai terendah sebesar 4.27 terdapat pada dimensi “Customer Value-Based Pricing” 

yang artinya harga menu makanan dan minuman yang ditawarkan kurang sesuai 

dengan kemampuan pelanggan karena menggunakan kualitas bahan baku yang 

tinggi, maka mempengaruhi tingginya penetapan harga yang ditawarkan sehingga 

mengakibatkan harga kurang sesuai dengan kemampuan pelanggan. 

2. Keputusan Pembelian di Koultoura Coffee, Jakarta Barat, berdasarkan penelitian 

menunjukkan bahwa Keputusan Pembelian secara keseluruhan dipengaruhi oleh 

dua faktor, ini dapat dilihat dari nilai tertinggi 4.79 pada variabel Y (Keputusan 

Pembelian) pada dimensi “Evaluasi Alternatif (Evaluation of Alternative)” yang 

artinya sebelum melakukan keputusan pembelian, pelanggan dapat 

mempertimbangkan harga yang ditawarkan sebelum akhirnya memutuskan untuk 

membeli. Nilai terendah sebesar 4.29 terdapat pada dimensi “Keputusan 

Pembelian (Purchase Decision)” yang artinya keputusan untuk berkunjung 

dilakukan pelanggan dengan ada keraguan yang disebabkan oleh penetapan harga 

yang tinggi sehingga mempengaruhi minat pelanggan untuk datang berkunjung 

3. Pengaruh Penetapan Harga Terhadap Keputusan Pembelian pada Koultoura 

Coffee, Jakarta Barat, berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang kuat antara variabel X dan Y sebesar 0.684. Terdapat 

pengaruh antara variabel X dan Y sebesar 46.8% yang artinya Penetapan Harga 

memberikan pengaruh terhadap Keputusan Pembelian. Dari hasil uji hipotesis 

didapat t_tabel 1.984 dan t_hitung 9.279, dimana t_hitung > t_tabel, hal ini 
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membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Penetapan Harga 

terhadap Keputusan Pembelian pada Koultoura Coffee, Jakarta Barat. 
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Abstract 
Green Godess dressing is one of the favorite types of dressings made from mayonnaise, 
sour cream, chives, chervil, anchovie, tarragon, lemon juice and pepper. Although this 
green godess is one of the favorite types of dressings that can be combined with salads 
and other foods, the basic ingredients of this dressing are mayonnaise and the use of sour 
cream make the green goddess dressing texture thick and has a high protein content. In 
this study, experiments were conducted to obtain the results of innovation from green 
goddess dressing to produce a dressing that resembled a green godess dressing character 
in terms of texture, color, taste and aroma but with lighter levels of protein and fat so that 
it could provide a solution to enjoy this favorite dressing for all ages without dairy 
products ingredients. The use of avocados and selected spices is referred to as the product 
of the dressing produced in accordance with the organoleptic test carried out and getting 
a proper assessment of a new product. 
Keywords: Salad dressing, Avocado, Dairy Product. 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Kerangka menu makanan modern yang mengacu pada kaidah menu makanan eropa 
adalah kelompok menu makanan pembuka, soup, salad yang berisikan sayuran segar yang 
dipadukan dengan dressing, makanan utama yang merupakan sumber utama protein yang 
disandingkan dengan karbohidrat dan sayuran serta diakhiri dengan makanan penutup. 
Keseimbangan akan jenis bahan makanan yang disajikan menjadi sebuah pertimbangan 
dalam merancang menu makanan yang baik. Sayuran menjadi sebuah item yang dipilih 
sebagai penyeimbang dalam sebuah menu, karena pada umumnya sayuran mengandung 
banyak vitamin dan serat yang dibutuhkan tubuh dalam proses pencernaan, hal ini 
dikatakan oleh Almatsier (2009). Dewasa ini, sayuran segar untuk dikonsumsi yang kerap 
disebut dengan salad telah menjadi pilihan untuk dialih fungsikan menjadi makanan 
utama. Salad banyak digemari semua kalangan dan bisa dijadikan sebagai pengganti 
makanan utama karena salad disajikan dengan pilihan dressing yang beragam. Menurut 
Gislen (2008) Salad dressing adalah cairan atau cairan agak kental yang digunakan untuk 
memberikan rasa pada sayuran segar, fungsi dressing pada salad sama halnya fungsi sauce  
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pada makanan yaitu memperkaya  rasa dan aroma. Banyak pilihan dressing untuk 
dikombinasikan dengan salad, menurut Swanson (2015)  pada dasarnya dressing dapat 
dibedakan menjadi oil and Vinegar dressing dan emulsified dressing yaitu mencampur 
beberapa bahan hingga menyatu menjadi satu dressing. Jenis-jenis dressing yang favorit 
dari kategori oil - viegar dan emulsified dressing antara lain italian dressing, classic 
vinaigrette, thousand Island dressing, french dressing, ranch dressing, blue cheese dressing  
hingga green godess dressing. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian 
ini dibatasi pada jenis mulsified dressing yaitu dressing dengan bahan dasar mayonaise 
yang mempunyai karakteristik creamy dan kental sehingga tidak dipungkiri mempunyai 
kandungan protein dan lemak yang tinggi. Karena keterbatasan dalam penelitian ini maka 
jenis dressing yang di pilih untuk di inovasikan adalah green godess dressing yang 
bercirikan warna hijau, creamy dan bertekstur kental. Tujuan melakukan inovasi dressing 
green godess adalah untuk menghasilkan produk inovasi dressing yang berkarakteristik 
kental dengan cita rasa yang menyerupai green godess dressing tetapi menghasilkan 
dressing tanpa bahan dairy products. Bahan utama pengganti mayonaise dalam 
pembuatan dressing adalah buah alpukat, buah alpukat yang dipilih adalah jenis alpukat 
mentega yang mempunyai karakter creamy pada saat dijadikan dressing dan memiliki 
kandungan yang kaya akan Vitamin. Berikut adalah informasi tentang kandungan vitamin 
yang ada pada buah alpukat menurut Syah (2018). 
 
Tabel 1. Kandungan Gizi Buah Alpukat 

No Komposisi Gizi Jumlah Satuan 

1 Kalori 85,00 – 233 kalori 
2 Protein 0,27 – 1,70 gram 

3 Lemak 6,50 – 25,18 gram 

4 Karbohidrat 5,56 – 8,00 gram 

5 Kalsium (Ca) 10,00 miligram 
6 Fosfor (P) 20,00 miligram 

7 Zat Besi (Fe) 0,90 miligram 

8 Vitamin A 0,13 – 0,51 miligram 

9 Vitamin B1 0,025 – 0,120 miligram 

10 Vitamin B2 0,13 – 1,23 miligram 

11 Vitamin B3 0,79 – 2,16 miligram 

12 Vitamin B6 0,45 miligram 
13 Vitamin C 13,00 miligram 

14 Vitamin D 0,01 miligram 

15 Vitamin E 3,0 miligram 

16 Vitamin K 0,008 miligram 

17 Air 67,49 – 84,30 % 

18 Serat 1,40 gram 

Sumber: Syah 2018 
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2. METODE PENELITIAN 
 

Menurut Best & Kahn (2010), penelitian eksperimen merupakan penelitian yang paling 
dapat diandalkan keilmiahannya karena dilakukan dengan pengontrolan secara ketat 
terhadap variabel-variabel pengganggu di luar yang dieksperimenkan. penelitian 
eksperimen merupakan bentuk khusus investigasi yang digunakan untuk menentukan 
variabel-variabel apa saja dan bagaimana bentuk hubungan antara satu dengan yang 
lainnya. Menurut konsep klasik, eksperimen merupakan penelitian untuk menentukan 
pengaruh variabel perlakuan terhadap variabel dampak, Borg & Gall (2013). Metode 
penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 
dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang dipakai adalah metode eksperimen. Hal 
ini seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2014). Penelitian dengan metode eksperimen 
adalah penelitian dimana datanya belum pernah ada, sehingga harus diciptakan terlebih 
dahulu. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Gulo (2013).  

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 
ditarik kesimpulan, hal ini sesuai dengan yang di tulis oleh Sugiyono. Dalam penelitian ini 
memakai 1 variable yaitu  X1: Alpukat dan rempah-rempah. Populasi dressing dimana 
variable merupakan varian kategori dari setiap uji coba. Variabel ini  merupakan bagian 
dari uji coba dressing tanpa menggunakan mayonaise kemudian digantikan dengan 
alpukat.  
One Shot Case Study adalah merupakan desain penelitian yang terdiri dari satu kelompok 
yang diberi perlakuan yang kemudian mengobservasi hasil tersebut. Hal ini tertulis pada 
buku karangan Sugiyono. Dalam hal ini penulis menyepakati untuk melakukan uji panel 
hedonik dan mutu hedonik pada 25 orang panelis terlatih dibidang kuliner. Para panelis 
diminta untuk mencoba dressing yang sudah dibuat kemudian  memberikan nilai pada 
tabel penilaian yang diberikan.  
Menurut Valliant & Richard (2010,) mengatakan bahwa penentuan populasi dan sampel 
penelitian adalah penting, karena pada umumnya hasil penelitian akan mengambil 
kesimpulan secara luas (generalisasi hasil penelitian). Ketepatan dan keakuratan dalam 
penentuan populasi dan sampel penelitian akan memberikan bobot dan kualitas hasil 
penelitian. Populasi ditujukan kepada semua orang, kejadian dan hal-hal yang menarik 
bagi peneliti untuk diselediki. Hal ini juga diungkapkan oleh Sekaran & Bougie (2016). 
Menurut pendapat Sugiarto (2017) populasi adalah sekumpulan individu yang memiliki 
karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam lingkup yang ingin diteliti. Sedangkan 
sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu.  

 Sekaran & Bougie juga menyatakan bahwa sampling process merupakan proses 
pemilihan jumlah yang tepat dari unsur-unsur yang tepat dari populasi, sehingga studi 
tentang sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya memungkinkan untuk 
mengeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut. Teknik sampling yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah non- probability sampling. Sekaran & Bougie menyatakan 
teknik sampling dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu probability sampling dan non-
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probability sampling.  Probability sampling adalah unsur-unsur dalam populasi yang 
memiliki beberapa peluang yang diketahui, bukan nol atau kemungkinan dipilih sebagai 
sampel subyek. Sedangkan Non-probability sampling adalah: Unsur-unsur tidak memiliki 
kemungkinan yang diketahui atau yang telah ditentukan sebelumnya dan dipilih sebagai 
subjek. Dikatakan juga probability sampling merupakan unsur-unsur dalam populasi yang 
memiliki beberapa peluang yang diketahui, bukan nol atau kemungkinan dipilih sebagai 
sampel subjek. Sedangkan non-probability sampling merupakan unsur-unsur tidak 
memiliki kemungkinan yang diketahui atau yang telah ditentukan sebelumnya dan dipilih 
sebagai subjek. Karena penelitian ini tidak memiliki unsur-unsur kemungkinan yang 
diketahui maka penelitian ini menggunakan teknik sampling non-probability sampling. 

 Teknik ini dilakukan karena beberapa pertimbangan. Dalam penelitian ini, 
keterbatasan disebabkan oleh keterbatasan waktu dan pembuatan dressing yang cukup 
kompleks sehingga membuat penelitian terbatas dalam membuat produk sehingga 
mempengaruhi dalam penentuan sampel. Emulsified dressing pada umumnya 
menggunakan bahan dasar dairy product. Dressing dengan kandungan dairy product 
menyebabkan banyak individu yang tidak bisa mengkonsumsi dressing tersebut karena 
lasan kesehatan.  Oleh sebab itu, diteliti emulsified dressing tanpa menggunakan bahan 
yang mengandung dairy product dan digantikan dengan alpukat. Sampel yang diteliti 
dalam penelitian ekperimen ini adalah dressing berbahan alpukat dengan instrument 
kuesioner uji sensori hedonik dan mutu hedonik kepada 25 panelis terlatih di bidang 
kuliner yang mengenal dan memahami bidang kuliner dengan baik. 

  
Teknik Pengumpulan Data  

Salah satu komponen yang penting dalam penelitian adalah proses peneliti dalam 
pengumpulan data. Kesalahan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data akan 
membuat proses analisis menjadi sulit. Selain itu hasil dan kesimpulan yang akan didapat 
pun akan menjadi rancu apabila pengumpulan data dilakukan tidak dengan benar. 
Masing-masing penelitian memiliki proses pengumpulan data yang berbeda, tergantung 
dari jenis penelitian yang hendak dibuat oleh peneliti.  

Pengumpulan data kualitatif pastinya akan berbeda dengan pengumpulan data 
kuantitatif. Pengumpulan data statistik juga tidak bisa disamakan dengan pengumpulan 
data analisis, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Salant (2011). Sekaran & Bougie (2016) 
mengatakan  didalam bukunya bahwa data primer adalah kumpulan data yang didapatkan 
dari sumber asli yang sesuai dengan tujuan penelitiannya.   

Peneliti menggunakan data primer sebagai salah satu acuan dalam penelitiannya.  
Kuisioner sebagai instrument pada penelitian ini berisi tentang inovasi green godess 
dressing dengan empat aspek yaitu aspek rasa, warna, tekstur dan aroma. Responden 
dapat menilai setiap aspek bantuan skala dan memberi tanggapan pribadinya pada kolom 
yang sudah disediakan.  

Menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. 
Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. 
Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data, misal metode wawancara 
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yang instrumennya pedoman wawancara. Metode angket atau kuesioner, instrumennya 
berupa angket atau kuesioner. Metode tes, instrumennya adalah soal tes, tetapi metode 
observasi, instrumennya bernama chek-list.  

Menyusun instrumen pada dasarnya adalah menyusun alat evaluasi, karena 
mengevaluasi adalah memperoleh data tentang sesuatu yang diteliti, dan hasil yang 
diperoleh dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya 
oleh peneliti. Dalam hal ini terdapat dua macam alat evaluasi yang dapat dikembangkan 
menjadi instrumen penelitian, yaitu tes dan non-tes. Hal ini diungkapkan oleh Millan & 
Schumacher (2010).  

Sejalan dengan hal yang dikatakan oleh Sugiono, penelitian eksperimen dapat 
dikatakan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 
tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Dengan kata lain bahwa 
penelitian eksperimen adalah bagian dari penelitian kuantitatif yang terdapat variabel 
sehingga dapat ditemukan sebab akibat yang sengaja ditimbulkan dari variabel tersebut.  

Definisi lain menyatakan bahwa penelitian eksperimen adalah penelitian yang 
dilakukan terhadap variabel yang data-datanya belum ada sehingga perlu dilakukan proses 
manipulasi melalui pemberian perlakuan tertentu. Hal ini juga diungkapkan oleh Siregar 
(2013) menyatakan penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan untuk 
memprediksi suatu fenomena, dengan demikian, penelitian eksperimental adalah 
penelitian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian yaitu 
dressing berbahan dasar buah alpukat. 

 Manipulasi disini merupakan inovasi baru mengenai bahan Green godess dressing 
yang pada umumnya menggunakan mayonaise akan tetapi dibuat dengan substitusi buah 
alpukat. 

Menurut Stone, Bleibaum, dan Thomas (2013), uji organoleptik adalah : Penelitian 
dilakukan berdasarkan rasa, warna, testur dan aroma terhadap pengujian yang didasarkan 
pada proses penginderaan. Maka dari itu pengujian organoleptik mempunyai peranan 
penting dalam penerapan mutu. Pengujian organoleptik dapat memberikan indikasi 
kebusukan, kemunduran mutu dan kerusakan lainnya dari produk. Oleh sebab itu, 
penelitian dilakukan dengan penyebaran uji sensorik hedonik dan mutu hedonik pada 
inovasi dressing menggunakan buah alpukat sebagai pengganti mayonnaise. Uji Hedonik 
dikutip  di dalam buku karangan Setyaningsih, Dwi, Apriyantono & Sari (2014) Uji hedonik 
atau kesukaan adalah untuk mengetahui respon panelis terhadap sifat mutu yang umum. 
Uji hedonik memberikan pernyataan kesan tentang baik atau buruknya suatu produk. Uji 
ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan produk yang satu dengan produk yang 
lain secara langsung. Uji ini dapat diaplikasikan saat pengembangan produk atau 
pembanding produk.  

Skala hedonik dapat digunakan sesuai kebutuhan dari peneliti dimulai dari sangat 
suka, suka, agak suka, agak tidak suka, tidak suka. Kesukaan seseorang terhadap inovasi 
green godess dressing merupakan hal penting dalam penelitian ini karena dari hal tersebut 
dapat memberikan penilaian dan penentuan dalam hasil penelitian.  
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Menurut Sarastani (2014).  Uji hedonik dilakukan dengan cara panelis diminta 
tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau ketidaksukaannya terhadap komoditi yang 
dinilai, bahkan tanggapan dengan tingkatan kesukaan atau tingkatan ketidak sukaannya 
dalam bentuk skala hedonik. Sedangkan untuk Uji mutu hedonik merupakan kesan mutu 
hedonik lebih spesifik, yaitu tidak sekedar suka atau tidak suka tetapi bersifat kesan 
spesifik dari sifat khas produknya . Maka dari itu dilakukan uji mutu hedonik untuk 
mengetahui kualitas produk inovasi green godess dressing yang telah di teliti. 

 
Tabel 2 
Skala Hedonik dengan 5 Skala Numerik 

Skala Hedonik Skala  Numerik 

Sangat Suka 5 

Suka 4 
Agak Suka 3 

Agak Tidak Suka 2 

Tidak Suka 1 

Saludung (2018) 
Dengan skala tabel di atas maka dapat membantu untuk mengetahui tingkat kesukaan 
responden terhadap inovasi green godess dressing. Skala hedonik dapat digunakan sesuai 
kebutuhan dari peneliti dimulai dari sangat suka, suka, agak suka, agak tidak suka, tidak 
suka. Dengan adaya skala ini secara tidak langsung dapat mengetahui adanya perbedaan 
antar variable. Kesukaan seseorang terhadap inovasi green godess dressing penting dalam 
penelitian ini karena hal tersebut dapat memberikan penilaian dan penentuan dalam hasil 
penelitian. 
 
Tabel 3 
Skala Mutu Hedonik dengan 5 Skala Numerik 

Skala Mutu Hedonik Skala  Numerik 

Sangat Baik 5 
Baik 4 

Agak Baik 3 

Agak Tidak Baik 2 

Tidak Baik 1 
Saludung (2018) 
 
Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ekspermen ini, teknik analisis data dilakukan dengan cara 
menggunakan analisis sensori yaitu mengidentifikasi dan mendiskripsikan aspek rasa, 
warna, aroma dan tekstur dari buah alpukat sebagai bahan substitusi bahan mengandung 
dairy products sedangakan rata-rata hitung dalam pengolahan data dari uji hedonik dan 
mutu hedonik dengan cara sebagai berikut: Total nilai per indikator di jumlahkan : total 
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panelis sehingga peneliti akan mendapatkan hasil nilai rata-rata per aspek seperti rasa, 
warna, aroma, tekstur serta rata-rata secara keseluruhan terhadap inovasi green godess 
dressing. 

Perode penelitian ini berlangsung mulai dari Agustus – Desember 2018. Sedangkan 
pengambilan data uji sensori hedonik dan mutu hedonik dilakukan pada pada minggu ke 
dua di bulan oktaber 2018. Kedalaman ekperimen pada penelitian ini sebatas untuk 
mengetahui bagaimana buah-buahan yang telah dipilih yaitu Alpukat mentega dapat 
menggantikan rasa, aroma, warna, dan tekstur dari kandungan dairy product dalam 
pembuatan inovasi  green godess dressing. 
 

3. HASIL PENELITIAN 
 

Dibawah ini merupakan tabel olahan data dari hasil uji coba panelis dengan teknik uji 
hedonik dan mutu hedonik pada green godess dressing menggunakan alpukat dan 
rempah-rempah.  
 
Tabel 4 
 Uji Hedonik green godess dressing  
Menggunakan Alpukat dan rempah-rempah 

Inovasi Green godess dressing menggunakan alpukat dan rempah-rempah 

Rasa Aroma 

Skala 
Numerik 

Total Mean % of 
Total N 

Skala 
Numerik 

Total Mean % of 
Total N 

1 0  
 

4,28 

0% 1 0  
 

4,16 

0% 

2 0 0% 2 0 0% 
3 1 4% 3 1 4% 

4 16 64% 4 19 76% 

5 8 32% 5 5 20% 

Valid 25  100% Valid 25  100% 
Sumber Olahan Data 
 
Berdasarkan data diatas, dapat dideskripsikan bahwa aspek rasa dari sampel dressing 
alpukat dengan rempah-rempah, dapat diterima dengan tingkat kesukaan pada numerik  4 
yaitu suka sebesar 64% dan rasa dressing dengan tingkat kesukaan sangat suka yaitu skal 5 
sebanyak 32% dan sisanya adalah 4% dengan tingkatan agak suka. Dari pemaparan 
tersebut dapat dikatakan bahwa aspek rasa dari Inovasi green godess dressing yang 
menggunakan alpukat sebagai pengganti mayonnaise dapat diterima dengan baik karena 
menyerupai rasa dressing yang diinovasikan. Sedangkan untuk aroma dari Inovasi green 
godess dressing sebanyak 76% dari responden menyatakan suka, 20% memberikan 
penilaian sangat suka dan sebesar 4% agak suka. Tingkat kesukaan yang tinggi pada aroma 
dressing buah alpukat dan rempah-rempat dapat diartikan bahwa aroma dari dressing 
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tersebut adalah dapat diterima dengan baik karena menyerupai dengan tekstur dari 
dressing aslinya. 
 
Tabel 5 
Uji Hedonik green godess dressing  
Menggunakan Alpukat dan rempah-rempah 

Inovasi Green godess dressing menggunakan alpukat dan rempah-rempah 

Warna Tekstur 

Skala 
Numerik 

Total Mean % of 
Total N 

Skala 
Numerik 

Total Mean % of 
Total N 

1 0  
 

4,72 

0% 1 0  
 

4,56 

0% 

2 0 0% 2 0 0% 

3 0 0% 3 0 0% 

4 7 28% 4 11 44% 

5 18 72% 5 14 56% 
Valid 25  100% Valid 25  100% 

Sumber Olahan Data 
 
Berdasarkan data diatas, dari aspek warna inovasi dressing menggunakan alpukat dan 
rempah-rempah ini mendapatkan penilaian sebesar 72% sangat suka dengan warnanya, 
dan 28% suka dengan warna dressing tersebut. Dapat diartikan aspek warna sangat bisa 
diterima dengan rata-rata tingkat kesukaan 4,72 hal ini dikarenakan warna hijau dari buah 
alpukat sangat menyerupai warna dari green godess yang sebenarnya. Untuk aspek 
tekstur dari dressing berbahan dasar buah alpukat ini juga mendapatkan respon bagus 
dari panelis dengan 56% sangat suka dan 44% suka dengan tekstur dari dressing tersebut. 
Artinya Tekstur inovasi dressing ini menyerupai tekstur dari green gdess dressing. 
 
Tabel 6 
Uji Mutu Hedonik green godess dressing  
Menggunakan Alpukat dan rempah-rempah 

Inovasi Green godess dressing menggunakan alpukat dan rempah-rempah 

Rasa Aroma 

Skala 
Numerik 

Total Mean % of 
Total N 

Skala 
Numerik 

Total Mean % of 
Total N 

1 0  
 

4,24 

0% 1 0  
 

4,08 

0% 

2 0 0% 2 0 0% 

3 2 8% 3 1 4% 

4 15 60% 4 21 84% 

5 8 32% 5 3 12% 

Valid 25  100% Valid 25  100% 

Sumber Olahan Data 
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Tabel diatas menjelaskan bahwa rasa dari inovasi dressing berbahan alpukat mempunyai 
mutu yang baik dengan pencapaian 60%, penilaian sangat baik sebesar 32% dan agak baik 
sebesar 8%. Secara rata-rata kualitas atau mutu  dari rasa dressing berbahan buah alpukat 
ini adalah 4,24 yang artinya bermutu bagus. Sedangkan mutu dari aroma dressing 
berbahan buah alpukat ini adalah 84% menyatakan bermutu baik, 12% menyatakan 
bermutu sangat baik dan 4% menyatakan mutu agak baik. Dengan pencapaian mean 4,08 
dapat diartikan bahwa aroma dari inovasi dressing mempunyai mutu yang baik. 
 
Tabel 7 
Uji Mutu Hedonik green godess dressing  
Menggunakan Alpukat dan rempah-rempah 

Inovasi Green godess dressing menggunakan alpukat dan rempah-rempah 
Warna Tekstur 

Skala 
Numerik 

Total Mean % of 
Total N 

Skala 
Numerik 

Total Mean % of 
Total N 

1 0  
 

4,76 

0% 1 0  
 

4,56 

0% 

2 0 0% 2 0 0% 

3 0 0% 3 0 0% 
4 6 24% 4 11 44% 

5 19 76% 5 14 56% 

Valid 25  100% Valid 25  100% 

Sumber Olahan Data 
 
Berdasarkan data diatas, dapat dikatakan bahwa warna dressing berbahan buah alpukat 
dan rempah-rempah mempunyai kualitas atau mutu warna yang baik dengan pencapaian 
mean 4,76, yang artinya kemiripan warna yang tinggi dengan dressing yang sebenarnya. 
Selain itu untuk tekstur dari dressing tersebut mempunyai mutu yang bagus dengan 
kekentalan yang sesuai dengan dressing green godess sehingga secara data mencapai 
mean 4,56 dengan rincian 56% penilaian dengan skala 5 yang berarti sangat bermutu dan 
44% sla;a 4 yang artinya bermutu. Dari paparan tersebut dapat dikatakanbahwa warna 
dan tektur dari dressing berbahan buah alpukat dan rempah-rempat berkualitas bagus. 
 

4. KESIMPULAN 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menginovasikan green godess dressing yang 
merupakan jenis emulsified dressing dengan menggunakan  dairy product dalam bentuk 
mayonnaise  sebagai bahan dasarnya, diganti dengan bahan dasar dari buah alpukat agar 
supaya jenis dressing hasil inovasi bisa digunakan sebagai alternatif varian dressing dalam 
mengonsusmsi salad dengan pilihan dressing yang tanpa kandungan dairy product.  
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Pemilihan buah alpukat sebagai jenis buah yang dipilih karena jenis buah alpukat 
memiliki karakteristik tekstur dan kandungan gizi yang memadai untuk dijadikan bahan 
dalam menginovasi jenis dressing emulsified dengan tekstur kental. 

Dari hasil uji organoleptik untuk uji hedonik dan mutu hedonik didapatkan hasil 
bahwa inovasi green godess dressing menggunakan buah alpukat mempunyai rasa, aroma, 
warna dan tekstur yang disukai dan mempunyai mutu atau berkualitas baik dengan 
pencapaian mean skala numerik diatas 4 yaitu terendah 4,08 dan tertinggi 4,76. Hal ini 
dapat dikatakan bahwa inovasi dressing green godess dengan menggunakan buah alpukat 
disukai dan mempunyai kualitas yang baik sebagai dressing untuk makan salad. 
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ABSTRAK 
 

Desa Ciseeng merupakan salah satu desa di kecamatan Ciseeng sebagai lokasi Kawasan 
Minapolitan. Pengembangan Minapolitan ditekankan pada sektor perikanan. Seiring 
dengan program tersebut, diketahui bahwa desa Ciseeng memiliki potensi alam yang 
dapat dikembangkan sebagai desa wisata berbasis pada alam. Di sisi lain desa juga 
memiliki kekurangan yang perlu untuk dibina. Proses pengenalan potensi desa 
menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 
alat untuk mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki desa serta melihat peluang 
dan ancaman yang dihadapi desa. Penelitian ini bertujuan memetakan fakta potensi dan 
kendala yang dimiliki desa dalam rangka mewujudkan Kawasan Minapolitan yang ada 
dengan menggunakan analisi SWOT. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil analisis menunjukkan Desa Ciseeng memiliki 
potensi internal dan eksternal pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata. 
Strategi yang digunakan berupa klaster pengembangan desa wisata, lembaga desa wisata 
dan pengembangan desa wisata dengan tema Desa wisata berperspektif Minapolitan yang 
unik, khas dan sehat yang berbasis pada keunggulan perikanan. 
 
Kata Kunci: Strategi, Desa, Wisata, SWOT dan Minapolitan. 

 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keindahan alam hayati, sehingga 
menjadikan industri pariwisata semakin berkembang pesat di Indonesia. Pariwisata di 
Indonesia saat ini sudah menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia. Indonesia juga 
saat ini sudah menjadi salah satu destinasi pariwisata yang semakin terkenal bukan hanya 
di kalangan wisatawan lokal, namun keindahan pariwisata Indonesia sudah 
melanglangbuana hingga masyarakat-masyarakat di berbegai Negara di dunia. Kemajuan 
pariwisata beriringan dengan semakin pesatnya pembangunan yang dilakukan di wilayah 
pariwisata tersebut untuk menunjang infrastruktur pariwisata. Namun, saat ini 
keberadaan pariwisata dan kemajuannya masih belum bisa memberikan manfaat yang 
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besar bagi masyarakat di sekitarnya. Pada kenyatannya beberapa provinsi yang menjadi 
primadona pariwisata di Indonesia masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan 
yang tinggi, ini bisa jadi disebabkan oleh masyarakat yang belum mampu mengelola 
pariwisatanya sendiri sehingga sektor pariwisata lebih banyak dikuasai oleh para investor. 
Maka dibutuhkan sebuah konsep pembangunan nasional lewat strategi pengembangan 
desa wisata yang pengelolaannya berbasis masyarakat untuk mendorong percepatan 
peningkatan perekonomian masyarakat local.  

Kecamatan Ciseeng adalah sebuah kawasan yang awalnya merupakan bagian dari 
Kecamatan Parung. Kecamatan Parung awalnya memiliki 19 Desa, yakni Desa Parung, 
Desa Waru Induk, Desa Waru Jaya, Desa Jabon Mekar, Desa Pamagarsari, Desa Bojong 
Sempu, Desa Bojong Indah, Desa Iwul, Desa Cogreg, Desa Ciseeng, Desa Parigi Mekar, 
Desa Babakan, Desa Cibentang, Desa Cihowe, Desa Kuripan, Desa Cibeuteung Muara, Desa 
Putat Nutug, Desa Karihkil, dan Desa Cibeuteung Udik. 

Untuk memudahkan dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya wilayah barat 
Kecamatan Parung, maka dibentuklah perwakilan kecamatan dengan nama Kantor 
Kamantren Putat Nutug yang membawahi 10 (sepuluh) Desa, yakni : Desa Ciseeng, Desa 
Parigi Mekar, Desa Babakan, Desa Cibentang, Desa Cihowe, Desa Kuripan, Desa 
Cibeuteung Muara, Desa Putat Nutug, Desa Karihkil, dan Desa Cibeuteung Udik, yang sejak 
dibentuknya Kantor Kamantren Putat Nutug selalu berpindah-pindah karena belum 
memiliki kantor dan statusnya masih kontrak di rumah-rumah penduduk. Kemudian pada 
tahun 1996 dibangunlah Kantor Kamantren Putat Nutug yang letaknya di Jl. Raya H. Usa 
No.1 Desa Cibentang, yakni Kantor Kecamatan Ciseeng saat ini.  

Berpijak pada kondisi Kecamatan Ciseeng saat ini beserta memperhitungkan 
potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang maka Visi 
Kecamatan Ciseeng adalah: “Terdepan Dalam Pelayanan Menuju Masyarakat Ciseeng 
Sejahtera” 

1. Terdepan, dalam pengertian bahwa penyelesaiaan pelayanan yang diberikan 
kecamatan dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP yang 
telah ditentukan. 

2. Pelayanan, dalam pengertian segala bentuk pelayanan yang diberikan kecamatan 
baik yang bersifat perijinan maupun non perijinan sesuai dengan tugas dan fungsi 
serta pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh bupati. 

3. Sejahtera dalam pengertian masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah 
maupun batiniahnya, memiliki kepekaan sosial, serta berdaya guna dan berhasil 
guna bagi masyarakat disekelilingnya. 
Misi menunjukkan beberapa upaya utama pembangunan yang perlu dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dalam menterjemahkan visi jangka 
panjang Kecamatan Ciseeng, ditetapkan misi sebagai berikut: 

 
1. Meningkatkan Kehidupan Keagamaan dalam Kehidupan Kemasyarakatan 
2. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur dan Kinerja Kecamatan; 
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Pengembangan Potensi Wilayah; 
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4. Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 
5. Meningkatkan Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungah Hidup. 

 
Berdasarkan uraian di atas diharapkan usulan program kegiatan desa mendukung 

pada misi ketiga. Program pengembangan yang direncanakan untuk mencapai sasaran 
dan melaksanakan strategi harus tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan Kecamatan Ciseeng tentang 
Penetapan Kecamatan Ciseeng Sebagai Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan. 
Pada misi 3 yang berbunyi: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui 
Pengembangan Potensi Wilayah. Adapun sasaran terkait misi 3 adalah meningkatnya 
industri kreatif pariwisata. Strategi yang ditetapkan untuk melaksanakan yaitu: 

 
(1) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan UKM dalam Penciptaan iklim usaha 
UKM yang kondusif; (2) Penguatan Pasar Perdagangan Lokal; (3) Penguatan Struktur 
Industri Lokal; (4) Penguatan Daya Saing dan Produktivitas Industri Lokal; (5) 
Peningkatan Destinasi dan Pemasaran wisata berbasis event dan berbasis alam.  
  Penetapan Kecamatan Ciseeng sebagai Lokasi Pengembangan Kawasan 
Minapolitan difokuskan pada 1 desa utama yang akan dikembangkan yaitu Desa 
Ciseeng. Karena desa ini memiliki potensi untuk dikembangkan yaitu perikanan .  

 
Dalam rangka untuk pengembangan Kawasan Minapolitan di salah satu desa 

bidikannya yaitu Desa Ciseeng. Adapun fakta yang terkait pada sektor peikanan adalah 
sebagai berikut: 

 
 

1. Desa Ciseeng memiliki luas wilayah sebesar 2536 km2 yang dihuni oleh 17.238 
kepala keluarga dan berpenduduk 99360 jiwa dimana sekitar 50% dari penduduk 
adalah laki-laki.  

 
2. Pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan program 

pengembangan kawasan minapolitan yang berlokasi di Kecamatan Ciseeng. 
Komoditas utama yang dikembangkan 
dikawasan ini adalah komoditas ikan lele. Dengan adanya program ini diharapkan 
sektor perikanan di Kabupaten Bogor dapat dikelola dengan lebih terarah dan 
mampu memperluas lapangan pekerjaan serta mengatasi masalah kemiskinan di 
pedesaan. 

3. Pada sektor perikanan di Desa Ciseeng terdapat bayak produk perikanan seperti 
Ikan Mujair, ikan Gurame, ikan hias, ikan Mas tapi untuk pengembangbiakan dan 
sebagai identitas daerah maka lebih difokuskan pada ikan Lele. Desa Ciseeng 
mempunyai keuggulan yang meliputi (1) jumlah pembudidaya lele yang besar, (2) 
keunggulan komparatif komoditas lele, (3) potensi lahan yang memadai, (4) adanya 

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR3pqUuI3WAhULPI8KHUefDi8QFgg4MAM&url=https%3A%2F%2Frembangkab.go.id%2Frencana-pembangunan-jangka-menengah-daerah-2016-2021%2F&usg=AFQjCNFRw_aL7glKtFk3pt6MX11JK9gj5A
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR3pqUuI3WAhULPI8KHUefDi8QFgg4MAM&url=https%3A%2F%2Frembangkab.go.id%2Frencana-pembangunan-jangka-menengah-daerah-2016-2021%2F&usg=AFQjCNFRw_aL7glKtFk3pt6MX11JK9gj5A
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kelembagaan formal, (5) siklus produksi tidak bersifat musiman dan (6) tersedianya 
infrastruktur yang memadai; 

3. Kondisi ini mejadikan desa Ciseeng berpeluang menjadikan daerahnya menjadi 
daerah tujuan wisata berbasis Minapolitan. Berdasarkan diskusi dengan perangkat 
desa, informasi pihak pemerintah, dan survey di desa. Atas inisiatif masyarakat 
Desa Ciseeng, maka dibentuklah lembaga masyarakat desa yaitu Kelompok Sadar 
Wisata (Pokdarwis) yang bertugas mempersiapkan Desa Ciseeng menjadi destinasi 
tujuan wisata baru dengan konsep Minapolitan. Sebagai tempat wisata baru 
tentunya Desa Ciseeng perlu perhatian, pembenahan, dan penanganan yang serius 
dengan melibatkan semua masyarakat, stakeholder, aparat pemerintahan desa, 
serta dinas-dinas instansi terkait sehingga apa yang direncanakan dan diharapkan 
Desa Ciseeng sebagai desa wisata Minapolitan dapat terwujud. 

 
Pengamatan dan diskusi singkat yang telah dillakukan menunjukkan bahwa 

masyarakat di desa sadar bahwa desa memiliki potensi unggulan untuk dikembangkan 
menjadi desa wisata. Namun pada kenyataannya masyarakat desa belum mampu 
menjadikan potensi tersebut menjadi sebuah produk unggulan yang berdaya saing. 
Penelitian ini bertujuan memetakan fakta yang ada dengan menggunakan analisi 
SWOT. Hasil analisa SWOT diperoleh deskripsi Desa Ciseeng dan strategi yang bisa 
dilakukan untuk mewujudkan sebagai kawasan Minapolitan. 

 
 

A. Desa Wisata 
Desa wisata merupakan tempat wisata yang berada di wilayah perdesaan dengan 
memanfaatkan 

 
unsur-unsur yang memiliki atribut produk wisata secara terpadu. Desa menawarkan 
keseluruhaan suasana yang bertemakan keaslian pedesaan, baik dari tatanan segi 
kehidupan sosial budaya dan ekonomi serta adat istiadat keseharian yang mempunyai 
cirikhas arsitektur dan tata ruang desa menjadi suatu rangkaian aktivitas pariwisata. 
Nuryanti (1993), berpendapat bahwa desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi 
tantara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur 
kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tatacara dan tradisi yang berlaku. 
Ditjenpar (1999) dalam Arlini (2003) mendefinisikan desa wisata sebagai suatu wilayah 
perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian 
pedesaan, arsitektur bangunan dan tata ruang desa, serta mempunyai potensi untuk 
dikembangkan berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi wisata makanan 
dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan lainnya. 

 
 Nuryanti (1993) juga menyatakan bahwa terdapat dua konsep yang utama dalam 
komponen desa wisata sebagai berikut: 
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1). Akomodasi, yang ditunjukkan dalam bentuk tempat tinggal para penduduk 
setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal 
penduduk 

 
2). Atraksi, merupakan keseluruhan kehidupan keseharian penduduk setempat beserta 

setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai 
partisipasi aktif. 

 
Dalam pengembangan desa wisata sebagai obyek wisata perlu dipahami sejak awal 

bila masyarakat setempat bukan sebagai obyek pasif namun justru sebagai subyek aktif. 
Sebuah lingkungan perdesaan dapat dipandang sebagai obyek sekaligus sebagai subyek 
wisata. Sebagai obyek artinya desa tersebut merupakan tujuan kegiatan pariwisata 
sedangkan sebagai subyek adalah sebagai penyelenggara, apa yang dihasilkan oleh desa 
akan dinikmati oleh masyarakatnya secara langsung dan peran aktif masyarakat sangat 
menentukan kelangsungannya Nuryanti (1993). Dalam pelaksanaan pariwisata berbasis 
komunitas khususnya bagi pengembangan desa wisata, beberapa persoalan yang harus 
dipertimbangkan adalah partisipasi, pengambilan keputusan, pembangunan kapasitas 
masyarakat, dan akses ke pasar wisata. 
 

Dalam menyusunan konsep pembangunan sebuah desa wisata dapat dicapai melalui 
dua pendekatan yaitu: 
 
1. Pendekatan Pasar untuk Pengembangan Desa Wisata 
 

a.Interaksi tidak langsung; model pengembangan ini dilakukan dengan menunjukkan 
bahwa desa mendapat manfaat tanpa adanya interaksi langsung dengan wisatawan. 
Hal ini dilakukan melalui penulisan buku-buku tentang desa yang berkembang, 
kehidupan desa, arsitektur tradisional, latar belakang sejarah, dan sebagainya 

 
b.Interaksi setengah langsung; pendekatan ini dalam bentuk one way trip yang 

dilakukan oleh wisatawan. Wisatawan melakukan seperti makan, melakukan aktivitas 
bersama penduduk dan kemudian wisatawan dapat kembali ke tempat 
akomodasinya. 

 
c.Interaksi langsung; wisatawan dimungkinkan untuk tinggal/bermalam dalam 

akomodasi yang dimiliki oleh desa tersebut. Dampak yang terjadi dapat dikontrol 
dengan berbagai pertimbangan yaitu daya dukung dan potensi masyarakat. 

 
2. Pendekatan Fisik Pengembangan Desa Wisata 

Pendekatan ini merupakan solusi yang umum dalam mengembangkan sebuah desa 
melalui sektor pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus dalam 
mengontrol perkembangan dan menerapkan aktivitas konservasi. 
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a. Mengkonservasi sejumlah rumah yang memiliki nilai budaya dan arsitektur yang 

tinggi serta mengubah fungsi rumah tinggal menjadi sebuah museum desa untuk 
menghasilkan masukan guna perawatan dari rumah tersebut. 
 

b. Mengkonservasi keseluruhan desa dan menyediakan lahan baru untuk menampung 
perkembangan penduduk desa tersebut dan sekaligus mengembangkan lahan 
tersebut sebagai area pariwisata dengan fasilitas-fasilitas wisata. 
 

c. Mengembangkan bentukbentuk akomodasi didalam wilayah desa tersebut yang 
dioperasikan oleh penduduk desa sebagai industri skala kecil. 
 
Dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang menentukan wisatawan untuk membeli 
atau mengunjungi objek wisata. Utama (2015) menyatakan ada lima faktor yang 
menentukan seseorang untuk membeli jasa atau mengunjungi objek wisata, yaitu: 
(1) lokasi, (2) fasilitas, (3) citra atau image, (4) harga atau tarif, dan (5) pelayanan. 
Membangun Wisata Minapolitan tidak cukup hanya mengembangkan sektor 
perikanan saja namun harus juga mampu membawa sektor perikanan tersebut 
menjadi kemasan produk yang memiliki citra yang kuat. Citra yang kuat tentang 
wilayah Wisata Minapolitan harus dapat dikomunikasikan kepada calon wisatawan 
sehingga citra tersebut dapat menjadi faktor penarik dan pendorong yang akan 
disesuaikan dengan motivasi masing-masing wisatawan untuk melakukan perjalanan 
wisata. 
 

 
B. Analisa SWOT 

 
 Rangkuti, (2004), menjelaskan bahwa Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai 
faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan 
pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity), 
namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman 
(threats). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan 
misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi 
harus menganalisa faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi 
yang saat ini. Analisa SWOT menggambarkan situasi dan kondisi yang sedagn dihadapi dan 
mampu memberikan solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Komponen 
amalisis SWOT ada 4 yaitu: 
 

a. Strenght-S (Kekuatan); Analisa kekuatan merupakan kondisi kekuatan yang dimiliki 
perusahaan atau organisasi saat ini. Kekuatan ini dimanfaatkan untuk menghadapi 
persaingan. 
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b. Weakness- W (Kelemahan); Analisa kelemahan merupakan kelemahan yang ada di 
dalam perusahaan atau organisasi saat ini. Kelemahan ini bisa menjadi kendala 
dalam mencapai sasaran organisasi dan menghadapi persaingan. 

c. Opprtunity-O (Peluang); Analisa peluang ini menggambarkan kondisi dan situasi di 
luar organisasi yang memberikan peluang organisasi untuk berkembang di masa 
depan. 

 
d. Threats-T (Ancaman); Analisa ancaman menggambarkan tantangan atau ancaman 

yang harus dihadapi organisasi. Ancaman ini berasal dari berbagai macam faktor 
lingkungan yang tidak menguntungkan dan dapat menyebabkan kemunduran. 
Ancaman ini menjadi penghalang di masa sekarang dan yang akan datang. 

 
Keempat komponen di atas dituangkan dalam matrik SWOT. Matrik ini dapat 

mengambarkan secara jelas peluang dan ancaman (faktor eksternal) yang dihadapi 
organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik 
ini dapat menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif strategis. Pada strategi SO 
(Strength-Opportunities) menunjukkan pemanfaatan kekuatan untuk merebut peluang 
yang ada. Strategi ST (Strenghts-Threats) adalah strategi dalam menggunakan kekuatan 
yang dimiliki untuk mengatasi ancaman. Strategi WO (Weknesses-Opportunities) 
merupakan strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan 
cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WT (Weknesses- Threats) adalah 
strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha 
meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 

 
2. METODE 

 
Penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualititaf dengan pendekatan 

deskriptif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan situasi dan kondisi lapangan secara 
sistematis, aktual dan akurat mengenai obyek penelitian. Waktu pengambilan data 
dilakukan sekitar 6 bulan di Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan non probalibility dengan type snowball. Proses pengambilan data 
primer dilakukan melalui wawancara terkait dengan kondisi desa (kekuatan, 
kelemahan) serta peluang dan ancaman dari obyek penelitian ini. 

 
Pada tahap inisiasi ini, penelitian ini menghasilkan pemetaan yang tertuang 

dalam matrik SWOT. Dalam matrik SWOT menunjukkan strategi yang dapat dilakukan 
organisasi. Strategi tersebut diimplementasikan dalam bentuk yang real yakni 
beragram aktivitas. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Dalam rangka untuk pengembangan Kawasan Minapolitan di salah satu kecamatan 
bidikan Kawasan Minapolitan yaitu Kecamatan Kalitidu diperoleh fakta yang terkait 
dengan Desa Ciseengdan Desa Mayanggeneng. Adapun fakta yang terkait kedua desa 
dapat diuraikan sebagai berikut: 

 
1. Kualitas Sumer Daya Manusia 

 
a. Masyarakat masih memiliki pengetahuan yang terbatas tentang proses 

pengolahan, pengemasan dan pemasaran produk perikanan khususnya Lele. 
b. Dibutuhkan peran serta dan kesadaran seluruh masyarakat desa dalam 

mengembangkan potensi wisata di desa.  
 

2. Penguasaan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk pengolahan produk 
 

a. Desa masih membutuhkan teknologi untuk mengolah produk ikan lele menjadi 
produk olahan. Pengembangan produk olahan sebaiknya disesuaikan dengan 
segmen pasar. Sementara ini ikan lele sudah dapat diolah menjadi suguhan 
makanan baik yang digoreng maupun d kuah, abon dan keripik.  

b. Sementara desa masih membutuhkan pengetahuan tentang teknologi berbasis 
internet untuk program pemasaran produk dan kegiatan wisata. Selain itu juga 
dibutuhkan pengetahuan tentang teknologi pengemasan. 

 
3. Pendampingan yang kurang intensif 

 
Masyarakat desa masih membutuhkan dukungan dan pendampingan untuk 

mengoptimalkan produk agro wisata. Kolam-kolan ikan dapat menjadi destinasi 
wisata yang menarik jika lahan dari kolam tersebut ditata agar memudahkan para 
wisatawan berkunjung dan merasakan pengalaman menangkap ikan serta 
menikmati suasana desa yang nyaman.. Pendampingan secara bertahap dan 
intensif diperlukan untuk memberikan pembekalan agar masyarakat desa siap 
menjadikan desanya menjadi desa wisata Minapolitan 

. 
4. Pengetahuan pemasaran yang terbatas 

 
Pengetahuan manajemen pemasaran yang meliputi rencana pemasaran, 

pembuatan alat pemasaran seperti brosur, logo, merk, paket promosi dan design 
kemasan masih kurang optimal. Wawasan ikut serta pada agenda promosi yang 
diadakan Dinas Pariwisaata dan Bappeda masih perlu ditekankan sebagai bentuk 
alternatif saluran distribusi dan promosi potensi desa. 
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Tabel 1. Matrik SWOT Desa Ciseeng 

  Matrik SWOT Peluang-Opportunity (O) Ancaman-Threat (T) 
    1. Keputusan bupati Lokasi wisata tidak strategis 
     Bogor –Minapolitan    
    2. Kondisi desa yang masih    

     
asli/origin
al     

 Kekuatan-Strength (S) 
(S1,2-O1,2)  
Mempromosikan 

(S1,2-T) Meningkatkan 
sarana 

 1. Memiliki keunggulan 
potensi desa secara luas 
untuk dan prasarana fisik 

  produk perikanan menjadi desa wisata    
          
 2. Keindahan alam   yang       

  
dimiliki 
desa        

 Kelemahan-Weakness (W) 1. (W1-O1,2) wawasan 1. (W1,2-T) pendamping, 

 1. 
Motivasi masyarakat 
desa  untuk 

meningkatka
n  kades senantiasa 

  kurang   motivasi   
menyemangati 
masyarakat 

 2. 
Ketrampila
n mengelolah 2. (W2-O1,2) pelatihan  desa  

  produk unggulan  olahan produk unggulan 2. 
(W3-T) dilakukan 
promosi 

 3. Wawasan pemasaran 3. (W3-O1) 
meningkatka
n  

yang 
efektif  

  potensi desa kurang  kerjasama eksternal    

 
Berdasarkan penggalian informasi dari para informan diperolah data, 

pengamatan dan fakta. Informasi tersebut dipetakan dengan menggunakan analisa 
SWOT. Hasil pemetaan tertuang dalam Tabel 1. Dalam Tabel 1 telah diidentifikasi 
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang di Desa Ciseeng. Proses identifikasi 
dilanjutkan dalam bentuk persilangan/matrik untuk menentukan strategi yang sesuai 
dan dapat dilakukan di Desa Ciseeng. 

Strategi yang dapat dilakukan diwujudkan dalam bentuk kegiatan antara lain: 
1. Membuat dan menyebarkan brosur (S1,2-O1,2); (W3-T) 
2. Berpartisipasi dalam agenda Dinas Pariwisata dan Kecamatan Ciseeng(S1,2-O1,2); 

(W3-T) 
3. Membuat dan aktif melakukan up date informasi dalam web (S1,2-O1,2); (W3-T) 
4. Melakukan penyebaran informasi melalui media social dan komunitas (S1,2-O1,2); 

(W3-T) 
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5. Melakukan kerjasama dengan biro travel, lembaga pendidikan dan investor (W3-
O1) 

6. Menyiapkan sarana dan prasarana fisik untuk menunjang wisata (S1,2-T) 
7. Mengadakan pelatihan budidaya produk unggulan sebagai bentuk pengembangan 

produk wisata (W2-O1,2) 
8. Mengadakan pelatihan olahan produk unggulan berupa buah-buahan (W2-O1,2) 
10. Membuat paket Wisata Minapolitan (W3-T); (S1,2-O1,2)Memberikan pelatihan 

manajemen wisata (W2-O1,2) 
11. Melakukan pendampingan dan memotivasi masyarakat dalam mewujudkan desa 

wisata (W1-O1,2); (W1,2-T) 
12. Mengadakan pertemuan rutin dengan pokdarwis, bumdes dan kades untuk 

pengembangan wisata (W1,2-T) 
 

4. KESIMPULAN 
 

Pada penelitian ini menghasilkan analisa matrik SWOT untuk Desa Ciseeng. 
Matrik SWOT ini menghasilkan strategi yang bertujuan untuk mewujudkan sebagai 
kawasan Minapolitan di Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng. Strategi ini yang selanjutnya 
diterjemahkan dalam bentuk kegiatan yang dapat dilakukan di desa. 

 
Berdasarkan uraian dua belas kegiatan di desa dapat di kelompokan menjadi 4 

program kegiatan utama yaitu : 
 

A. Program Pengembangan Paket Wisata Minapolitan, menekankan pada menggali 
dan mengembangkan potensi desa pada sektor perikanan, pertanian dan alam. 

B. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia, menekankan pada pengembangan 
potensi dan ketrampilan pokdarwis, bumdes, petani dan masyarakat desa. 

C. Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata Minapolitan, menekankan pada 
aspek pemasaran yang efektif dan relavan di era digital ini. 

D. Program Monitoring dan Evaluasi, menekan pada pemantauan dan evaluasi 
program setiap tahunnya. 
Analisa matrik SWOT ini sangat membantu desa untuk mengenali potensi dan 

kelemahan diri. 
Analisa kekuatan dan kelemahan desa ini digunakan untuk meraih peluang dan 

menghadapi ancaman. Hasil analisa matrik SWOT bisa pula berubah sesuai dengan 
pertambahan/pengurangan faktor di dalam kekuatan, kelemahan, peluang dan 
ancaman. Pada tahap berikutnya akan dilakukan kesesuaian SWOT untuk menentukan 
strategi yang akan datang. Dengan demikian strategi desa untuk mewujudkan desa 
wisata dapat pula berubah. 
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ABSTRACT 
 

This study aims to explain and determine the effect of joint or partial consumer 
marketing and satisfaction to find out variables that affect consumer loyalty at Kollary 
Coffee and Kitchen. This research is a causal explanatory study conducted 
quantitatively. All data contained in this study were obtained through interview 
methods and questionnaire tools. The sample of this study was 100 respondents who 
were consumers of Kollary Coffee and Kitchen. Based on the results of the X1 T test 
(experiential marketing) obtained a regression coefficient of 0.587 and t test obtained 
thitung = 5.155 with a significance of 0,000 and X2 variables (consumer satisfaction) 
obtained a regression coefficient of 0.383 and t test obtained tcount = 3.874 with a 
significance of 0,000 so that the influence between experiential marketing and 
customer satisfaction with consumer loyalty is accepted. Based on the simultaneous 
test (F) above, the calculated f value is 88.605 with a significance level of 0.000. 
Because the significance of customer loyalty obtained is less than 0.05, indicating that 
the f value obtained is significant and the regression equation is Y = 0.100 + 0.587X1 + 
0.383 X2 
Keywords: Experiental Marketing, Customer Satisfaction, Customer Loyalty 

 
ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui pengaruh Experiental 
Marketing dan Kepuasan Konsumen  secara bersama- sama dan  parsial untuk 
mengetahui variabel yang berpengaruh terhadap Loyalitas Konsumen  di Kollary 
Coffee and Kitchen. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori kausal yang 
dilakukan secara kuantitatif. Seluruh data yang ada di dalam penelitian ini didapatkan 
melalui metode wawancara dan alat bantu kuesioner. Sampel penelitian ini adalah 
100 responden yang merupakan konsumen dari Kollary Coffee and Kitchen. 
Berdasarkan hasil uji T variabel X1 (experiential marketing) diperoleh koefisien regresi 
sebesar 0.587  dan uji t diperoleh thitung = 5.155 dengan signifikansi 0,000 dan 
variabel X2 (kepuasan konsumen) diperoleh koefisien regresi sebesar 0,383 dan uji t 
diperoleh thitung = 3.874 dengan signifikansi 0,000 sehingga pengaruh antara 
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experiental marketing dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen 
diterima. Berdasarkan Uji secara simultan (F) atas didapat nilai fhitung sebesar 88.605 
dengan taraf signifikansi sebesar 0,000.karena loyalitas pelanggan signifikansi yang 
diperoleh kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa nilai f yang diperoleh tersebut 
signifikan dan dari persamaan regresi didapat Y = 0.100 + 0,587X1 + 0,383 X2. 

 

Kata Kunci : Experiental Marketing, Kepuasan Konsumen, Loyalitas Konsumen 
 
 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Terciptanya ragam produk dan ragam fasilitas dan pelayanan yang  disuguhkan para 
pengusaha bisnis kepada konsumen di era globalisasi sekarang ini adalah munculnya 
persaingan usaha yang sangat ketat. Menurut Kotler (2007) pesaing adalah perusahaan - 
perusahaan yang memuaskan pelanggan yang sama. Ketika terjadi persaingan di  dalam jenis 
bisnis yang sama, maka untuk unggul diantara yang lain sebuah  perusahaan harus 
mempunyai diferensiasi dan keunikan tersendiri . Diferensiasi menurut Kotler (2007) adalah 
salah satu strategi perusahaan untuk membedakan produknya terhadap produk pesaing. 
Semakin banyaknya  pesaing semakin mendorong pasar untuk terus tumbuh karena seluruh 
pemain bisnis mau tidak mau harus menjadi lebih kreatif dalam melakukan inovasi terhadap 
produknya untuk mempertahankan eksistensi dan bahkan semakin melebarkan pangsa 
pasarnya. 

Kini usaha kecil menengah sektor kuliner banyak dimintai oleh pelaku usaha, karena 
kini bisnis kuliner memiliki banyak sekali pilihan variasi yang dapat dipilih oleh pebisnis, 
apalagi dengan semakin cermatnya konsumen dalam memilih, kuliner yang tidak hanya saja 
bercita rasa tinggi namun juga memiliki keunggulan lain yang dapat memuaskan konsumen. 
Keunggulan bersaing mutlak harus dimiliki oleh perusahaan dalam melakukan persaingan 
sehingga kegiatan bisnis bisa terus bertahan dengan cara lebih jeli dalam membuat produk 
yang kreatif dan inovatif kepada konsumen. Menurut Griffin (2005) berpendapat bahwa 
mempertahankan pelanggan berarti dapat meningkatkan kinerja keuangan dan  
mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 

Salah satu yang dilakukan dalam meraih keunggulan bersaing adalah dengan fokus 
terhadap konsumen.  Menurut Gentile, et al (2007) focus terhadap konsumen dapat 
dilakukan dengan memonitor pengalaman atau experience yang dirasakan dari kontak 
tersebut.  Bagi pelaku bisnis kuliner yang tidak hanya menjual produk makanan dan  
minuman namun kini harus pula diimbangi pula dengan kualitas layanan prima  untuk 
mendapatkan kepuasan pelanggan. Baik itu kepuasan melalui fisik produk yang bersifat 
tangible dengan tinjauan keunggulan produk maupun melalui kualitas layanan yang bersifat 
intangible. 

Salah satu usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman  adalah Coffee 
Shop. Salah satu nya adalah di Kollary Coffee and Kitchen yang terletak di Jl. Kebun Jeruk 
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Kemanggisan Jakarta Barat yang tidak terlepas dari industri makanan dan minuman yang 
tingkat persaingannya semakin ketat khususnya di kota Jakarta. Fenomena masyarakat 
penikmat kopi saat ini yang mendorong terjadinya perubahan gaya hidup sehingga Coffee 
Shop berkembang dalam beberapa tahun belakang.  

Kollary Coffee and Kitchen yang menyajikan menu kopi dan beberapa jenis makanan 
baik local dan western memiliki konsumen yang loyal baik dari kalangan mahasiswa maupun 
dari kalangan lain. Hal ini bisa dilihat dari tingkat kunjungan konsumen yang datang di tahun 
2018 mengalami penurunan dalam  enam bulan terakhir. 

 
Tabel 1 

Tingkat Kunjungan Konsumen di 
Kollary Coffee and Kitchen 

Periode Juli – Desember 2018 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber : Kollary Coffee and Kitchen 2018 
 

Berdasarkan data di atas terlihat jelas bahwa konsumen Kollary Coffee and Kitchen 
mengalami fluktuasi. Sempat terjadi penurunan pengunjung pada bulan Agustus hingga 
Oktober 2018  dan mengalami kenaikan terjadi di bulan November namun turun kembali 
dibulan Desember. Dalam hal ini Kollary Coffee and Kitchen dituntut untuk tetap bertahan 
dan meningkatkan jumlah pendapatanserta terciptanya loyalitas pelanggan. Strateginya 
adalah melalui experiential marketing dan kepuasan pelanggan.  

Kollary Coffee and Kitchen yang merupakan salah satu Coffee Shop di kawasan Kebon 
Jeruk dan berdekatan lokasinya dengan Universitas Bina Nusantara mempunyai nilai lebih 
dalam meningkatkan loyalitas konsumen dikarenakan segmen pasar yang utama adalah 
mahasiswa Bina Nusantara. Dalam mencapai tujuan perusahaan dibutuhkan salah satu 
strategi  untuk membuat konsumen puas dan loyal yaitu dengan  experiental marketing. 
Menurut Kartajaya (2006) experiental marketing tidak hanya menawarkan feature dan 
benefit dari suatu produk untuk memenangkan hati konsumen tetapi juga harus dapat 
memberikan sensasi dan pengalaman yang  baik, jika pengalaman pahit yang diterima oleh 
konsumen maka konsumen akan kecewa selanjutnya konsumen pergi membawa 
pengalaman yang mengecewakan dan konsumen cenderung menceritakan pengalaman 
pahitnya kepada konsumen lain dan sebaliknya pengalaman yang baik akan membuat 

No Bulan Jumlah 
Pengunjung 

1 Juli 4250 

2 Agustus 3985 

3 September 3882 
4 Oktober 3741 

5 November 3984 

6 Desember 3624 
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konsumen selalu teringat meski sudah beranjak dari tempat tersebut dan cenderung akan 
kembali ke tempat itu tadi. Sedangkan menurut Honantha dan Anandya (2010) Experiential 
marketing merupakan konsep pemasaran dengan memfokuskan pemberian pengalaman 
yang berujung pada perilaku pembelian. 

Dalam pendekatan ini, pemasar menciptakan produk atau jasa dengan menyentuh 
panca indera konsumen, menyentuh hati dan merangsang pikiran konsumen. Jika produk 
dapat menyentuh nilai emosional pelanggan secara positif maka dapat menjadi memorable 
experience antara perusahaan dengan pelanggan. Hal ini berpengaruh sangat baik bagi 
perusahaan karena pelanggan yang puas biasanya menceritakan pengalamannya 
menggunakan jasa suatu perusahaan kepada orang lain. Menurut Schmitt (1999) 
experiential marketing memiliki dua konsep utama yaitu 1) strategic experiential module 
(SEMs) yang meliputi lima faktor, yaitu faktor sense (panca indera), feel (perasaan), think 
(cara berpikir), act (perilaku dan kebiasaan), relate (pertalian), dan 2) experience providers 
(ExPros) yang meliputi communication, visual/verbal identity, product presence, co-branding, 
spatial environment, website and media electronic, dan people. Dengan demikian Experiental 
Marketing adalah suatu konsep strategi pemasaran yang melibatkan panca indera emosi 
para konsumen agar tercipta kepuasan dan memberikan pengalaman yang positif terhadap 
suatu merek. 
1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Bagimana  pengaruh experiential marketing terhadap  loyalitas konsumen di  Kollary 

Coffee and Kitchen Jakarta. 
2. Bagaimana pengaruh kepuasan konsumen terhadap  loyalitas konsumen di Kollary 

Coffee and Kitchen Jakarta. 
3. Bagaimana pengaruh experiential marketing dan kepuasan   pelanggan terhadap 

loyalitas Kollary Coffee and Kitchen Jakarta. 
 

2. TINJAUAN TEORI 
 
2.1 Pemasaran 
 

Pemasaran menurut Kotler dan Armstrong (2008) adalah proses sosial dan manajerial 
dimana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka  butuhkan dan inginkan 
melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain.  Dalam konteks bisnis yang lebih 
sempit, pemasaran mencakup menciptakan  hubungan pertukaran muatan nilai dengan 
pelanggan yang menguntungkan. Sedangkan menurut Swasta dan Handoko (2008) 
pemasaran adalah suatu sistem  keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan 
untuk merencanakan,  menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang 
dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli  
potensial.  
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Beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran sebagai  proses 
dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun  hubungan yang kuat 
dengan pelanggan, dengan tujuan menciptakan permintaan  efektif dan menangkap nilai 
dari pelanggan sebagai imbalannya. Pernyataan di atas pun sejalan dengan pendapat dari 
Cannon, et al (2008) bahwa tiga ide dasar yang tercakup dalam definisi konsep pemasaran 
adalah: kepuasan konsumen, upaya total perusahaan dan keuntungan. Bahwa 
memposisikan konsumen sebagai salah satu indikator yang harus diutamakan memberikan 
dampak yang luar biasa dalam kegiatan pemasaran perusahaan.   

 
2.2 Pengertian Experiental Marketing 
 

Menurut Alma (2013) Experiental Marketing adalah strategi   dimana   pada strategi   
ini   perusahaan   tidak   saja melakukan penawaran barang berkualitas, tapi juga 
memberikan manfaat emosional berupa memorable experience  yaitu  memberi  
pengalaman  yang  mengesankan  tidak  terlupakan,  pengalaman  unik  yang positif, 
pengalaman holistic melalui seluruh panca indera konsumen.  Pengalaman melibatkan 
seluruh kehidupan pribadi seseorang dan dapat dimasukkan ke dalam produk, digunakan 
untuk meningkatkan layanan untuk memenuhi kepuasan konsumen. Memberikan 
pengalaman langsung di dalam produk adalah pendekatan yang kongkrit yang dapat 
dirasakan oleh konsumen.   Experience menurut Robinette dan Brand dalam Kustini (2007), 
adalah: experience are private events that accur in response to some stimulation (e.g. as 
provide by marketing efforts before after purchase).pengertian dari definisi tersebut adalah 
bahwa pengalaman merupakan peristiwa pribadi yang terjadi sebagai tanggapan atas 
beberapa jenis stimulus (misal yang diberikan oleh upaya pemasaran sebelum dan sesudah 
pembelian). Schmitt dalam Kustini (2007:47) experiential marketing merupakan cara untuk 
membuat pelanggan menciptakan pengalaman melalui panca indera (sense), menciptakan 
pengalaman afektif (feel), menciptakan pengalaman berpikir secara kreatif (think), 
menciptakan pengalaman pelanggan yang berhubungan dengan tubuh secara fisik, dengan 
perilaku dan gaya hidup serta dengan pengalaman-pengalaman sebagai hasil dari interaksi 
dengan orang lain (act), juga menciptakan pengalaman yang terhubung dengan keadaan 
sosial, gaya hidup, dan budaya yang dapat direfleksikan merek tersebut yang merupakan 
pengembangan dari sensations, feelings, cognitions dan actions (relate). Experiential 
marketing adalah suatu konsep pemasaran yang bertujuan untuk membentuk pelanggan-
pelanggan yang loyal dengan menyentuh emosi mereka dan memberikan suatu feeling yang 
positif terhadap produk dan service menurut Kartajaya dalam Handal (2010).  

Experiential marketing dapat dimanfaatkan secara efektif apabila diterapkan pada 
situasi tertentu. Schmitt dalam Kustini (2007) menunjukkan beberapa manfaat yang dapat 
diterima dan dirasakan apabila badan usaha menerapkan experiential marketing. Manfaat 
tersebut meliputi : 
1. Untuk membangkitkan kembali merek yang sedang merosot. 
2. Untuk membedakan satu produk dengan produk pesaing. 
3. Untuk menciptakan citra dan identitas sebuah badan usaha. 
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4. Untuk mempromosikan inovasi. 
5. Untuk memperkenalkan percobaan, pembelian dan yang paling penting adalah   

konsumsi loyal. 
 

2.3  Strategic Experiential Modules (SEMs) 
 
Menurut Schmitt (1999) strategi yang dikembangkan dalam experiential marketing 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu Strategic experiential modules (SEMs) dan Experience 
Providers (ExPros. Strategic Experiential Modules (SEMs) SEMs adalah modul strategi 
eksperiensial yang dapat digunakan oleh manager untuk menciptakan berbagai tipe 
pengalaman bagi konsumen. Modul ini mencakup pengalaman sensorik (sense), pengalaman 
afektif (feel), pengalaman kognitif (think), pengalaman perilaku, gaya hidup (act), dan 
pengalaman identitas sosial (relate).   Experience providers sebagai implementasi taktis yang 
siap digunakan pemasar untuk menciptakan sense, feel, think, act, dan relate. 
 
2.4 Kepuasan Pelanggan 
 

Menurut Kotler & Keller (2009) kepuasan pengunjung adalah perasaan senang atau 
kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk 
(atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Blackwell et al (2006) mendefinisikan bahwa 
kepuasan konsumen merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif yang dipilih sekurang- 
kurangnya memberi hasil (outcome) sama atau melampui harapan konsumen. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah sesuatu yang dirasakan 
pelanggan karena perusahaan telah dapat memberikan hasil sama atau melebihi dari 
harapan pelanggan sehingga merasa senang dan kembali lagi kepada perusahaan yang telah 
bertransaksi sama mereka. 

Kepuasan pelanggan adalah sejauh mana kinerja yang diberikan oleh sebuah produk 
sepadan dengan harapan pembeli jika kinerja produk yang dirasakan sama dengan atau lebih 
besar dari harapannya maka pelanggan akan merasa lebih puas dan sebaliknya apabila 
kinerja produk kurang dari yang diharapkan, pembelinya tidak akan merasa puas menurur 
Kotler dalam Supriyono, (2008). sedangkan menurut Band dalam Musanto (2004) kepuasan 
pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, keinginan dan harapan dari 
pelanggan yang terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau 
kesetiaan yang berlanjut. 

Menurut Wood (2009) manfaat-manfaat spesifik kepuasan pelanggan bagi 
perusahaan mencakup: 
a. Dampak positif pada loyalitas pelanggan. 
b. Berpotensi menjadi sumber pendapatan masa depan (terutama melalui pembelian 

ulang, cross-selling dan up-selling). 
c. Menekan biaya transaksi pelanggan di masa depan (terutama biaya-biaya komunikasi, 

penjualan dan layanan pelanggan). 
d. Menekan volatilitas dan risiko berkenaan dengan prediksi aliran kas masa depan. 
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e. Meningkatkan toleransi harga (terutama kesediaan untuk membayar harga premium 
dan pelanggan tidak mudah tergoda untuk beralih pemasok). 

f. Rekomendasi gethok tular positif. 
g. Pelanggan cenderung lebih reseptif terhadap product-line extensions, brand extensions 

dan new add-on services yang ditawarkan perusahaan. 
h. Meningkatnya bargaining power relatif perusahaan terhadap jejaring pemasok, mitra 

bisnis dan saluran distribusi. 
Menurut Hawkins dan Lonney dalam Tjiptono (2001) atribut-atribut pembentuk kepuasan 
terdiri dari: 

 
1. Kesesuaian harapan 

Merupakan gabungan dari kemampuan suatu produk atau jasa dan podusen yang 
diandalkan, sehingga suatu produk yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang 
dijanjikan produsen. 

2. Kemudahan dalam memperoleh  
Produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen mudah dimanfaatkan oleh calon 
pembeli. 

3. Kesediaan untuk merekomendasi 
Dalam kasus produk yang pembelian ulangnya relatif lama, kesediaan untuk 
merekomendasi produk terhadap temen atau keluarganya menjadi ukuran yang 
penting. 

 
2.5 Loyalitas Pelanggan 
 
Loyalitas pelanggan sangat penting artinya bagi perusahaan yang ingin menjaga 
kelangsungan hidup maupun keberhasilan usahanya. Menurut Olson (2004) menyatakan 
bahwa loyalitas pelanggan merupakan dorongan perilaku untuk melakukan pembelian 
secara berulang-ulang dan membangun kesetiaan pelanggan terhadap suatu produk atau 
jasa yang dihasilkan oleh badan usaha tersebut membutuhkan waktu yang lama melalui 
proses pembelian yang berulang-ulang tersebut. Fournell dalam Margaretha (2004) loyalitas 
merupakan fungsi dari kepuasan pelanggan, rintangan pengalihan, dan keluhan pelanggan. 
Pelanggan yang puas akan dapat melakukan pembelian ulang pada waktu yang akan datang 
dan memberitahukan kepada orang lain apa yang dirasakan. 
Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan dapat didefinisikan 
perilaku membeli pelanggan yang loyal dengan melakukan pembelian berulang produk atau 
jasa secara teratur dan mereferensikan kepada orang lain.  

Menurut Griffin (2005) mengemukakan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh 
perusahaan apabila memiliki pelanggan yang loyal antara lain: 
a. Mengurangi biaya pemasaran (karena biaya untuk menarik pelanggan baru lebih 

mahal). 
b. Mengurangi biaya transaksi (seperti biaya negosiasi kontrak, pemrosesan pesanan, dll). 
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c. Mengurangi biaya turnover pelanggan (karena pergantian pelanggan yang lebih 
sedikit). 

d. Meningkatkan penjualan silang yang akan memperbesar pangsa pasar perusahaan. 
e. Word of mouth yang lebih positif dengan asumsi bahwa pelanggan yang loyal juga 

berarti yang merasa puas. 
 
Menurut Jill Griffin (2005) pelanggan yang loyal memiliki karakteristik sebagai berikut: 
a. Melakukan pembelian ulang secara teratur (Makes regular repeat purchase). 
b. Membeli diluar lini produk dan jasa (Purchase across product and service lines). 
c. Merekomendasikan produk lain (Refers other). 
d. Menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing (Demonstrates an 

immunity to the full of the competition). 
 
Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2006) indikator loyalitas pelanggan adalah 
1. Repeat Purchase (Kesetiaan dalam pembelian produk). 
2. Retention (Ketahanan terhadap pengaruh negatif mengenai perusahaan). 
3. Referalls (Mereferensikan secara total eksistensi perusahaan. 
 

Menurut Griffin (2005) ada tujuh tahap pertumbuhan seseorang menjadi yang loyal, 
yaitu 

1. Seseorang yang mempunyai kemungkinan pembeli (Suspect). 
2. Seseorang mempunyai potensi untuk menjadi pelanggan (Prospect). 
3. Seseorang yang mempunyai potensi yang tidak jadi menjadi pelanggan (Disqualifed). 
4. Pelanggan baru (First Time Customer). 
5. Pelanggan yang melakukan pembelian berulang (Repeat Customer). 
6. Mitra (Client). 
7. Pelanggan yang memajukan (Advocate) 
 
 
2.3 Paradigma Penelitian 
 

Variabel bebas atau independent variable (X) dari penelitian ini yaitu Experiental 
Marketing (X1) dan Kepuasan Konsumen (X2) Sedangkan variabel terikat atau dependent 
variable (Y) dari penelitian ini yaitu loyalitas konsumen di Kollary Coffee and Kitchen 

 
         
 
 
 
 
 
 



BOGOR HOSPITALITY JOURNAL Vol. 2 No. 2 – Desember 2018 

67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1 
Kerangka Pemikiran 

 
 
Terdapat beberapa hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: 

H1o : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara experiental marketing terhadap loyalitas  
konsumen. 
H11 : Ada pengaruh yang signifikan antara experiental marketing terhadap loyalitas  
konsumen. 
H2o  : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepuasan konsumen terhadap loyalitas    
konsumen. 
H21  :  Ada  pengaruh  yang  signifikan  antara  kepuasan konsumen terhadap loyalitas  
konsumen. 
H3o :  Tidak  ada  pengaruh  secara  simultan  antara  experiental marketing dan kepuasan 
konsmen terhadap loyalitas  konsumen. 
H31  : Ada pengaruh secara simultan antara experiental marketing dan kepuasan konsmen 
terhadap loyalitas  konsumen. 
 
 



BOGOR HOSPITALITY JOURNAL Vol. 2 No. 2 – Desember 2018 

68 
 

3. METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2015), metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan terhadap 
filsafat positivisme, digunakan dalam meneliti terhadap sampel dan populasi penelitian, 
teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan dengan acak atau random sampling, 
sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara memanfaatkan instrumen penelitian 
yang dipakai, analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif atau bisa diukur dengan 
tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya. 

Jenis   penelitian   yang   digunakan   yaitu   kausal   komparatif.   Kausal komparatif 
adalah penelitian yang berusaha menguraikan peristiwa yang telah terjadi dengan menelisik 
kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi 
(Setiyawan dan Pardiman, 2014). 

 
3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data adalah deskripsi dasar mengenai sesuatu, peristiwa, aktivitas, dan transaksi   
yang   dicatat,   diklasifikasikan,   dan   disimpan   tapi   tidak  terorganisasi dalam 
menghasilkan suatu makna yang spesifik (Rainer dan Cegielski dalam Oktavia, 2011). 
Berdasarkan cara memperolehnya, data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data 
sekunder (Supranto dalam Ong, 2013). Data primer adalah data yang dikumpulkan dan 
diolah oleh organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Sedangkan data sekunder 
adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain. Data primer 
dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti: observasi, wawancara, 
dokumentasi, kuesioner atau angket. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi 
kepustakaan yang memanfaatkan berbagai sarana konvensional dan digital  sebagai  bahan 
referensi seperti buku-buku, jurnal, dan data Badan Pusat Statistik (BPS). 

 
3.3 Populasi 

Populasi adalah semua subjek atau objek sasaran penelitian yang wujudnya   bisa   
berupa   manusia,   tumbuh-tumbuhan,   barang produksi, ungkapan verba, dokumen, dan 
barang cetak (Ibnu, dkk dalam Alfianika, 2016). Berdasarkan   definisi   tersebut,   maka   
yang   menjadi   populasi   dalam penelitian ini adalah keseluruhan konsumen yang dating 
berkunjung di Kollary Coffee and Kitchen dari bulan Juli sampai Desember 2018 berjumlah 
23.466 orang, sehingga ada 23.466 orang yang menjadi subjek dalam penelitian ini. 

 
3.4  Sampel 

Menurut Sugiyono (2009) menyatakan bahwa “sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Peneliti mengambil sampel dengan 
persentase kelonggaran akan  ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 
masih dapat ditolerir yaitu sebesar 10% sehingga penetepan jumlah sampel pada penelitian 
ini menggunakan rumus slovin dengan tingkat akurasi 90% atau tingkat kesalahannya adalah 
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10% pada penetapan sampelnya. Penetapan jumlah sampel dihitung berdasarkan rumus 
Slovin. 

       
n =                23.466 
             1+23.466(0,01) 
n =      99.57 
 
Keterangan :  
n: Jumlah Sampel  
N: Populasi  
e: Margin of Error Maximum, tingkat kesalahan maksimum yang masih  bisa 

ditolerans (10%). 
Jadi jumlah minimal responden yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak 99 

responden tetapi dalam hal ini jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 responden dengan 
pertimbangan jumlah sampel cukup representatif untuk mewakili populasi. 

 
3.5 Metode Analisis Data 

 
3.5.1 Uji Validitas 

Menurut Santoso dalam Cahyani dan Sitohang (2016), validitas dalam penelitian 
dapar diartikan sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur peneliti tentang isi atau arti 
sebenarnya yang diukur. Suatu alat ukur dapat dikatakan valid atau tidak bergantung pada 
kemampuannya untuk mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki. Butir-butir yang 
sudah valid berarti dapat digunakan untuk mengukur faktornya. Pengujian validitas 
menggunakan ketentuan jika signifikansi dari r hitung atau r hasil > r tabel maka item 
variabel disimpulkan valid.  

 
3.5.2 Uji Realibilitas 

Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan 
oleh instrumen pengukuran (Umar dalam Cahyani dan Sitohang, 2016). 

 
3.5.3 Analisis Regresi Berganda 

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode regresi linear 
berganda. Metode regresi linear berganda merupakan suatu metode statistik umum yang 
digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa 
variabel independen (Haryanto, 2013). Adapun rumus persamaan regresi linear berganda 
yaitu: 

Keterangan: 
Y = a+ b1 X1 + b2 X2 +b3 X3 ......+bnXn 
Dimana : 
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Y  = Variabel terikat 
X1 = variabel bebas pertama 
X2 = variabel bebas ke dua 
X3 = Variabel bebas ketiga 
Xn = Variabel bebas ke ..n 
a dan b, serta b2 = konstanta 
 

3.5.4  Uji T (Parsial) 
Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial atau sendiri-sendiri variabel 

independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan 
asumsi variabel independen lainnya konstan. 

 
3.5.5 Uji F (Simultan) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan 
dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat 
(Kuncoro dalam Agusta dan Sutanto, 2013). Jika uji F menghasilkan F hitung > F tabel dan 
nilai signifikansi < 0,05 (α=5%), maka Ho ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat 
disimpulkan variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

 
3.5.6 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) menyatakan proporsi keragaman pada variabel 
bergantung yang mampu dijelaskan oleh variabel penduganya. Nilai R2 berkisar antara 0 
sampai 1, nilai R2 yang semakin mendekari 1 menunjukkan pengaruh variabel penduga 
terhadap variabel bergantun yang semakin kuat. Sebaliknya, semakin mendekati 0 
menunjukkan pengaruh yang semakin lemah. 

 
 

4. HASIL PENELITIAN 
 

4.1 Uji Validitas 
Berikut ini adalah hasil perhitungan uji validitas untuk variabel experiental marketing. 
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Tabel 3 
Hasil Uji Validitas Variabel X1 

 
No r hitung r table Keterangan 

1 0.742 0.361 Valid 

2 0.633 0.361 Valid 

3 0.734 0.361 Valid 
4 0.711 0.361 Valid 

5 0.566 0.361 Valid 

6 0.501 0.361 Valid 

7 0.594 0.361 Valid 

8 0.834 0.361 Valid 

9 0.536 0.361 Tidak 

10 0.741 0.361 Valid 

11 0.772 0.361 Valid 
12 0.729 0.361 Valid 

13 0.808 0.361 Valid 

14 0.669 0.361 Valid 

15 0.736 0.361 Valid 
 

Data hasil uji validitas variabel experiential marketing, dapat diketahui dari 17 
instrumen 15 instrumen dinyatakan valid dengan nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel yaitu 
sebesar 0,361                                 

 
Tabel 4 

Hasil Uji Validitas Variabel X2 
 

No r hitung r table Keterangan 

1 0.717 0.361 Valid 
2 0.840 0.361 Valid 

3 0.850 0.361 Valid 

4 0.868 0.361 Valid 

5 0.752 0.361 Valid 
6 0.668 0.361 Valid 

 
Data hasil uji validitas variabel kepuasan pelanggan diatas menunjukkan bahwa 

semua instrumen dinyatakan valid dengan nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel yaitu sebesar 
0,361 
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Tabel 5 
Hasil Uji Validitas Variabel Y 

 
No r hitung r table Keterangan 

1 0.845 0.361 Valid 

2 0.729 0.361 Valid 

3 0.803 0.361 Valid 
4 0.814 0.361 Valid 

5 0.797 0.361 Valid 

6 0.807 0.361 Valid 

 
Data hasil uji validitas variabel loyalitas konsumen diatas menunjukkan bahwa semua 

instrumen dinyatakan valid dengan nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel yaitu sebesar 0,361. 
 

4.2 Uji Realibilitas 
Realibitas adalah data untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator 

dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 
seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut 
Ferdinand (2011) uji realibitas adalah sebuah scale atau  instrumen pengukur data dan data 
yang dihasilkan disebut reliable atau terpercaya. Sebuah alat ukur menurut Sunyoto (2009) 
dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 dan nilai Cronbach Alpha if 
item deleted lebih kecil dari nilai Cronbach Alpha apabila instumen tersebut secara konsisten 
memunculkan hasil yang sama setiap  kali dihasilkan pengukuran. 

 
Tabel 6 

Hasil Uji Realibilitas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan hasil uji reabilitas variabel pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 3 

variabel yang ada memiliki nilai koefisien reliabilitas 0.879 yang lebih tinggi dari 0,60 
(Cronbanch Alpha yang disyaratkan). sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel 
dalam penelitian ini reliabel. 

 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 
N of 

Items 

.879 .930 3 



BOGOR HOSPITALITY JOURNAL Vol. 2 No. 2 – Desember 2018 

73 
 

4.3 Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Model regresi yang baik seharusnya tidak 
terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas menggunakan nilai 
Tolerance dan lawannya dan Variance Inflation Factor (VIF).Jika nilai Tolerance< 1 dan Nilai 
VIF< 10 maka dapat dikatakan tidak mulitikolinieritas. Adapun tabel untuk melihat hasil uji 
multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 7 berikut: 

                 
Tabel 7 

Hasil Uji Multikolinearitas 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstanda
rdized 

Coefficie
nts 

Stand
ardiz

ed 
Coeffi
cients 

t Sig. 

Collineari
ty 

Statistics 

B 

Std
. 

Err
or Beta 

Tol
era
nce VIF 

1 (Const
ant) 

.100 .30
8 

 
.326 .74

5 
  

 Exp 
Mkt 

.587 .11
4 

.487 5.15
5 

.00
0 

.40
8 

2.4
51 

Kepua
san 
Konsu
men 

.383 .09
9 

.366 3.87
4 

.00
0 

.40
8 

2.4
51 

a. Dependent Variable: Loyalitas 
 

Berdasarkan output tabel 7 hasil perhitungan nilai Tolerance untuk variabel 
Experiental Marketing (X1) dan Kepuasan Konsumen (X2) adalah 0.408 lebih besar dari 0.10. 
Sementara nilai VIF untuk variable experiental marketing (X1) dan kepuasan konsumen (X2) 
adalah 2.451 < 10.00. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji 
multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolineritas dalam model 
regresi. 

 
4.4 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil dalam 
penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang 
baik adalah yang datanya berdistribusi normal atau mendekati normal. Jika data tidak 
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berada disekitar wilayah garis diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal atau tidak 
mengikuti pola sebaran distribusi normal maka akan diperoleh taksiran yang bias. Pengujian 
normalitas dalam penelitian ini yaitu melalui normal probability plot, dengan menggunakan 
SPSS 25, dan diperoleh hasil sebagai berikut :dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini.            

 
Gambar 2 

Hasil Uji Normalitas Q-Q Plot 
 

 
 

Uji normalitas dengan normal probability plot mempunyai syarat bahwa penyebaran 
data harus berada disekitar wilayah garis diagonal, dan mengikuti arah garis diagonal. 
Berdasarkan gambar pengujian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah 
memenuhi syarat normal probability q plot, sehingga model regresi dalam penelitian ini 
memenuhi asumsi normalitas (berdistribusi normal). Artinya, dalam penelitian ini berasal 
dari populasi yang berdistribusi normal. 

 
4.5 Uji Heterokodesitas 

Uji heteroskesdastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 
homokesdastitas. Model regresi yang baik adalah homokesdastisitas atau yang tidak terjadi 
heteroskesdastisitas. Hasil uji heteroskesdastisitas dalam penelitian ini sebagai berikut. 
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Gambar 3 
Grafik Uji Heteroskesdastisitas 

 
 

Dasar analisa uji heteroskedastisitas dengan grafik plot adalah jika titik dalam grafik 
tersebar (tidak membentuk pola), maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan 
gambar diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik yang ada tidak membentuk pola yang teratur. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data dalam penelitian ini tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Artinya, dalam fungsi regresi pada penelitian ini tidak muncul gangguan 
karena varian yang tidak sama.  

 
4.6 Uji Regresi Linear Berganda 

Tabel 8 
Hasil Uji Analisis 

Regresi Linear Berganda 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 

Coeffici
ents 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .100 .308  .326 .745 

Exp 
Marketing 

.587 .114 .487 5.155 .000 

Kepuasan 
Konsumen 

.383 .099 .366 3.874 .000 

a. Dependent Variable: Loyalitas 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut: 
Y = 0.100 + 0,587X1 + 0,383 X2 
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Persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut 
a. Nilai konstanta sebesar 0.100 berarti jika experiential marketing dan kepuasan pelanggan 

bernilai nol maka nilai loyalitas pelanggan adalah sebesar 0.100 poin. 
b. Nilai koefisien regresi untuk komunikasi experiential marketing (X1) adalah sebesar 0.587 

artinya bahwa apabila terjadi peningkatan pada experiential marketing (X1), dengan 
kepuasan pelanggan (X2) konstan  maka loyalitas pelanggan (Y) juga akan meningkat 
sebesar 0.587 poin. 

c. Nilai koefisien regresi kepuasan konsumen (X2) adalah sebesar 0,383 artinya bahwa 
apabila terjadi peningkatan pada kepuasan konsumen (X2), dengan asumsi experiential 
marketing (X1) maka loyalitas konsumen (Y) juga akan meningkat sebesar 0,383 poin.  
 

4.7 Uji T (Parsial) 
Uji t untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel penjelas dapat menerangkan 

variasi variabel terikat secara individu. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai 
probabilitas signifikan dengan tingkatan kepercayaan tertentu yang dipilih (alpha:α). Dalam 
penelitian ini α yang digunakan adalah 5%. Hasil uji t penelitian dapat dilihat pada Tabel 9  
berikut ini: 

 
Tabel 9 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardiz
ed 

Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficien
ts 

t 
Sig
. B 

Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) 

.10
0 

.308 
 

.326 .74
5 

Exp 
Marketi
ng 

.58
7 

.114 .487 5.15
5 

.00
0 

Kepuas
an 
Konsu
men 

.38
3 

.099 .366 3.87
4 

.00
0 

a. Dependent Variable: Loyalitas 
 
Berdasarkan tabel 9 hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan SPSS pada 

variabel X1 (experiential marketing) diperoleh koefisien regresi sebesar 0.587  dan uji t 
diperoleh thitung = 5.155 dengan signifikansi 0,000. karena signifikansi yang diperoleh 
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kurang dari 0,05 sehingga Ho ditolak, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh tersebut 
signifikan. Jadi H1 yang menyatakan ada pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas 
pelanggan, diterima. 

Pada variabel X2 (kepuasan konsumen) diperoleh koefisien regresi sebesar 0,383 dan 
uji t diperoleh thitung = 3.874 dengan signifikansi 0,000. karena signifikansi yang diperoleh 
kurang dari 0,05 sehingga Ho ditolak, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh tersebut 
signifikan. Jadi H2 yang menyatakan ada pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 
pelanggan, diterima. 

 
4.8 Uji F (Pengujian Hipotesis secara Simultan) 

 
Uji F dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel bebas 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada 
Tabel 10  berikut ini: 
 

Tabel 10 
Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model 

Sum 
of 

Squar
es df 

Mean 
Squar

e F 
Sig
. 

1 Regress
ion 

18.353 2 9.177 88.6
05 

.00
0b 

Residua
l 

10.046 97 .104 
  

Total 28.400 99    

a. Dependent Variable: Loyalitas 
b. Predictors: (Constant), Kepuasan 
Konsumen, Exp Marketing 

 
Berdasarkan tabel 10 hasil pengujian hipotesis secara simultan dengan SPSS di atas 

didapat nilai fhitung sebesar 88.605 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000.karena loyalitas 
pelanggan signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa nilai f yang 
diperoleh tersebut signifikan. Jadi H3 yang menyatakan ada pengaruh experiential marketing 
dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas konsumen diterima. 
 
4.9 Koefisien Determinasi 

Pengujian dengan menggunakan uji koefisien determinasi (R2) atau Goodness of Fit 
Test, yaitu untuk melihat besarnya pengaruh variabel bebas yaitu experiential marketing 
(X1) dan kepuasan konsumen (X2) terhadap variabel terikat yaitu loyalitas konsumen (Y) 
pada Kollary Coffee and Kitchen. Dalam penelitian ini untuk mencari koefisian determinasi 
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digunakan nilai Adjusted R2. Hasil perhitungan koefisien determinasi (R2) dapat dilihat pada 
Tabel 11 berikut ini. 

 
Tabel 11 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 

Model Summaryb 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjuste
d R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1 .80
4a 

.646 .639 .322 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan 
Konsumen, Exp Marketing 

b. Dependent Variable: Loyalitas 
 

Berdasarkan data uji determinasi dimana R = 0,804, yang berarti hubungan antara 
variabel experiental marketing (X1) dan kepuasan konsumen (X2) terhadap loyalitas 
konsumen  (Y) sebesar 0,804. Artinya hubungannya sangat erat. Berdasarkan output 
tersebut, dapat dilihat bahwa koefisien determinasi atau R square antara variabel 
independen terhadap variabel dependen adalah menunjukan angka Adjusted R2 sebesar 
0,639  atau 63,9%. Hal ini berarti variabel bebas yaitu experiential marketing dan kepuasan 
konsumen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel terikat yaitu loyalitas 
konsumen sebesar 63,9%, sedangkan sisanya 36,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
diketahui dalam penelitian ini. 
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  

 
1. Koefisien regresi untuk komunikasi experiential marketing (X1) bernilai positif  

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara experiental marketing (X1) dengan 
loyalitas konsumen (Y). Koefisien regresi variabel X1  sebesar 0.587 artinya bahwa 
apabila terjadi peningkatan pada experiential marketing (X1), dengan kepuasan 
pelanggan (X2) konstan  maka loyalitas pelanggan (Y) juga akan meningkat sebesar 
0.587 poin.  Terbukti bahwa experiential marketing berpengaruh terhadap loyalitas 
konsumen di Kollary Coffee and Kitchen artinya semakin baik experiential marketing 
yang diberikan oleh pihak manajemen Kollary Coffee and Kitchen, maka konsumen akan 
semakin loyal.  

2. Koefisien regresi untuk kepuasan konsumen (X2) bernilai positif  menunjukkan adanya 
hubungan yang searah antara kepuasan konsumen (X2) dengan loyalitas konsumen (Y). 
Nilai koefisien regresi kepuasan konsumen (X2) adalah sebesar 0,383 artinya bahwa 



BOGOR HOSPITALITY JOURNAL Vol. 2 No. 2 – Desember 2018 

79 
 

apabila terjadi peningkatan pada kepuasan konsumen (X2), dengan asumsi experiential 
marketing (X1) maka loyalitas konsumen (Y) juga akan meningkat sebesar 0,383 poin. 
Terbukti bahwa kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen Kollary 
Coffee and Kitchen, artinya semakin baik kepuasan konsumen yang diberikan oleh pihak 
manajemen Kollary Coffee and Kitchen, maka konsumen akan semakin loyal. 

3. Berdasrkan hasil pengujian hipotesis secara simultan Uji F didapat nilai fhitung sebesar 
88.605 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000.karena loyalitas pelanggan signifikansi 
yang diperoleh kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa nilai f yang diperoleh tersebut 
signifikan. Jadi H3 yang menyatakan ada pengaruh experiential marketing dan kepuasan 
konsumenn terhadap loyalitas konsumen diterima.Terbukti bahwa experiential 
marketing (X1) dan kepuasan konsumen (X2) berpengaruh terhadap loyalitas konsumen 
Kollary Coffee and Kitchen, artinya semakin baik experiential marketing dan kepuasan 
pelanggan yang diberikan oleh pihak manajemen Kollary Coffee and Kitchen, maka 
konsumen akan semakin loyal. 

 
5.2 Saran 

 
1. Kollary Coffee and Kitchen hendak-nya meningkatkan experiential marketing, tetapi 

perhatian utama adalah indikator perasaan dan pertalian. Pada indikator perasaan 
disarankan perlu mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan sehingga dapat 
meningkatkan pelayanannya kepada pelanggan yaitu dalam keramahan dan ketepatan 
penyajian. Untuk mempercepat dalam penyajian menu dapat dilakukan dengan 
menambah jumlah karyawan untuk dapur dan pramusaji, dengan penyajian yang lebih 
cepat akan membuat perasaan pelanggan meningkat. 

2. Selain itu pada indikator pertalian disarankan untuk berkomunikasi lebih sering kepada 
pelanggan melalui obrolan ringan, cara ini bertujuan untuk mengenal lebih jauh 
pelanggan dan begitupun sebaliknya, saling mengenal lebih jauh akan memupuk 
kepercayaan (trust) yang lebih tinggi, memberikan potongan harga ataupun makan 
gratis kepada pelanggan yang berulang tahun, dengan adanya cara tersebut pihak 
Kollary Coffee and Kitchen dapat secara aktif meningkatkan pertalian dengan 
pelanggan. 

3. Kollary Coffee and Kitchen harus berusaha mencapai loyalitas konsumen hal ini dapat 
dilakukan dengan mengedepankan peningkatan kualitas pelayanan, dengan pelayanan 
yang cepat, tanggap, handal, terjamin, berempati dan sesuai dengan harapan 
konsumen. 
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mendalam. Struktur artikel terdiri dari Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil Penelitian, 
Kesimpulan, dan Daftar Pustaka. Artikel harus diketik maksimal 12 halaman (termasuk 
gambar dan tabel). 

Format Naskah 

1. Naskah ditulis dalam font calibri, 12 pt, spasi single pada kertas ukuran A4. Batas margin di 
keempat sisinya adalah : 
- Atas : 3 cm 
- Bawah : 3 cm 
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- Kiri : 3,5 cm 
- Kanan : 2,5 cm 

2. Bagian Naskah ditulis dalam urutan sebagai berikut : 
a. Judul 
b. Nama penulis 
c. Alamat penulis/afiliasi 
d. Data penulis (korespondensi): telepon,l faks, atau E-mail 
e. Abstrak 
f. Kata Kunci 
g. Pendahuluan 
h. Metode penelitian 
i. Hasil penelitian 
j. Kesimpulan 
k. Daftar pustaka 

 

DETAIL URAIAN BAGIAN NASKAH 

A. Judul 
Judul tidak boleh lebih dari 14 kata.  

Contoh penulisan judul : 

Manajemen Promosi Pariwisata Online 

Raja Ampat 
(Calibri, 16 pt, Bold) 

 

B. Data Penulis 
Nama Lengkap penulis (tanpa gelar) dan afiliasi penulis. Contoh : Tika Nindhita, Program 

Studi D4 Perhotelan, Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor, Untuk penulis pertama ditambahkan 

korespondensi (telepon, nomor faks, atau alamat e-mail). 

Contoh penulisan data penulis : 

 

Tika Nindhita 
Program Studi D4 Perhotelan 

Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor 

tika1992@yahoo.com 

 

Nama Pengarang 1 (14pt, calibri, Bold) 

Afiliasi pengarang ( Calibri, 12pt) 

Alamat email (calibri, 12pt) 

 

ABSTRAK 
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Abstrak tidak menggunakan referensi dan tidak mengandung angka, singkatan, akronim, 

atau pengukuran, kecuali penting. Abstrak harus dimulai dengan pengenalan yang jelas 

dari dua atau tiga kalimat menyebutkan latar belakang penelitian. Selanjutnya, rumusan 

masalah umum penelitian. Hasil adalah penemuan utama yang langsung menjawab 

permasalahan penelitian. Berikan satu atau dua kalimat untuk membahas temuan. Editor 

berhak untuk mengedit Abstak untuk alasan kejelasan. Kata kunci maksimal 5 kata, 

penyusunan dimulai dari yang paling penting. 

 

Contoh:  

ABSTRAK 

Judul abstrak ditulis dengan tipe huruf calibri dengan ukuran 12pt, cetak 
tebal/bold, serta huruf besar/kapital. Sedangkan isi abstrak ditulis dengan tipe 
huruf calibri dengan ukuran 12pt, dan align justify. Panjang abstrak berkisar 150-
250 kata. 

 

Kata kunci: kata kunci 1, kata kunci 2, ....., kata kunci 5. 

 

C. PENDAHULUAN  
Pendahuluan meliputi latar belakang penelitian, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian yang di tuliskan menjadi kesatuan, tidak terpisah kedalam sub bab-sub bab 

tersendiri. 

 

D. METODE PENELITIAN  
Bagian metode penelitian menjelaskan kerangka pemilkiran, jenis penelitian, metode yang 

digunakan, dan tanggal pengambilan sampel yang penulisannya menjadi satu kesatuan. 

 

E. HASIL PENELITIAN  
Pernyataan hasil penelitian diperoleh berdasarkan metode yang digunakan. Jangan 

menyatakan bagian refrensi pada bagian hasil. Data di sajikan pada tabel atau grafik, 

jangan menyajikan data yang sama pada tabel serta grafik. 

 

Judul gambar ditulis di tengah (center) dengan huruf calibri, 10pt, dan awal kata 

menggunakan huruf kapital. Contoh: 

 

 

 

Gambar x. Judul Gambar ditulis dengan huruf Calibri, 11pt, align: center 
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Apabila terdapat tabel, ditulis dengan format seperti contoh berikut: 

 

Tabel x. Judul Tabel di atas dengan huruf Calibri, 11pt, align: left 

xxxx  yyyy  

xxxx A b C 
Xxxx X X X 
Xxxx X X X 

Xxxx X X X 

 

 

F. Kesimpulan  
Berisi mengenai kesimpulan dari seluruh isi naskah yang diringkas dan padat. Kesimpulan 

ditulis tanpa saran  

 

G. Daftar Pustaka 
Untuk penulisan daftar pustaka menggunakan sistem penulis Harvard-APA Style, disusun 

berdasarkan abjad dan jangan diberi nomer urut. 

 

Contohnya sebagai berikut: 

 

Buller, H. And K. Hoggart. 1994a. ‘New drugs for acute respiratory distrees syndrome’; 

New England Journal of medicine, vol. 337, no. 6 pp.435- 439. 

Buller, h. And K. Hoggart. 1994b. ‘The social integration of British home owners  into 

Franch rural communities; jurnal of Rural Studies, 10, 2, 197-210. 

Grinspoon, L. Dan j.B Bakalar. 1993. Marijuana: the forbidden madicine, yale  

 university press, london 

Sveiby, K.E.  2001.  “method for measuring intangible assets”.  tersedia online  di: 

www.sveiby.com/articles (diakses Desember 2006). 

 

http://www.sveiby.com/articles%20(diakses



