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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. 
 
Reagen Brian menulis artikel berjudul “Pengaruh Kualitas Makanan, Suasana dan Harga 
Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Konsumen Pada Restoran All You Can Eat di Jakarta” 
menganalisis tentang kualitas layanan Restoran all you can eat yang merupakan 
restoran dengan konsep self service dan buffet dan untuk meneliti apakah kualitas 
makanan, suasana, dan harga yang diberikan oleh restoran all you can eat di Jakarta 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas. 
 
Liliana Dewi, menulis artikel dengan judul “Implementasi Accesible Tourism di Mori 
Building Digital Art Museum”, bertujuan untuk mengidentifikasi accessible tourism 
concept di Mori Building Digital Art Museum yang kemudian didapatkan hasil bahwa 
implementasi accessible tourism concept terbagi ke dalam 5 kriteria. 
 

Aditya Pratomo dan Calvina Lauwy menulis artikel dengan judul “Pengaruh Kualitas 
Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan Di Binus Square Jakarta barat” yang 
bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dari kualitas pelayanan terhadap 
kepuasan pelanggan di Binus Square Jakarta Barat dengan menggunakan metode 
kuantitatif. 
 
Dina Hariani dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor menulis artikel berjudul “Indonesian 
Muslim Persprective Towards halal Tourism”, yang bertujuan untuk menguji dan 
mendefinisikan konsep pariwisata halal dari perspektif Muslim Indonesia dengan 
unsur-unsurnya seperti hotel halal, transportasi halal (maskapai halal), makanan halal, 
paket wisata halal dan keuangan halal. 
 
Imam Ardiansyah menulis artikel berjudul “Perhitungan harga Pokok Produksi Dalam 
Menentukan Harga Jual Melalui Metode Cost Plus Pricing Di Rumah Makan Ayam 
Geprek Istimewa” bertujuan untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi dan 
proses penetapan harga jual produk pada Rumah Makan Ayam Geprek Istimewa 
Bogor. Perhitungan harga pokok produksi degan menggunakan metode full costing dan 
penetapan harga jual dengan menggunakan cost plus pricing 
 
Mudah-mudahan informasi yang disajikan dalam edisi kali ini semakin menambah 
wawasan pembaca. 
 
Selamat Membaca! 
 



BOGOR HOSPITALITY JOURNAL Vol.3 No.1 – JULI 2019 

1 
 

PENGARUH KUALITAS MAKANAN SUASANA DAN HARGA 
TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS KONSUMEN 

PADA RESTORAN ALL YOU CAN EAT DI JAKARTA 
 

Reagan Brian 

Program Studi Hospitality dan Pariwisata 
Universitas Bunda Mulia 

Email: reagan.brian@outlook.com 
 

 
 

ABSTRAK 
 

Pada masa sekarang ini, persaingan bisnis restoran semakin ketat. Salah satu 
kunci keberhasilan suatu restoran adalah dengan memberikan kualitas layanan yang 
baik sehingga dapat memuaskan pelanggannya. Restoran all you can eat yang 
merupakan restoran dengan konsep self service dan buffet, tidak menyediakan 
layanan bagi pelanggannya. Sehingga faktor-faktor lainlah yang mempengaruhi 
kepuasan pelanggan. Tujuan Penelitian ialah untuk meniliti apakah kualitas makanan, 
suasana, dan harga yang diberikan oleh restoran all you can eat di Jakarta memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif. Dimana 
pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pelanggan 
restoran all you can eat di Jakarta sebanyak 190 orang.  
Kata Kunci: Kualitas Makanan, Suasana, Harga, Kepuasan Pelanggan, Loyalitas. 

 
1. PENDAHULUAN 

  
Rutinitas kehidupan masyarakat perkotaan saat ini menyebabkan sulitnya seseorang 
meluangkan waktu untuk memasak, ditambah dengan semakin banyaknya pasangan 
suami istri yang sama – sama bekerja mendorong menjamurnya usaha rumah makan di 
perkotaan di Indonesia. Masyarakat Indonesia saat ini cenderung lebih menyukai 
memenuhi kebutuhan akan pangan mereka dengan mengkonsumsi makanan yang 
dibeli dari restoran atau rumah makan. Selain keterbatasan waktu, cita rasa masakan 
restoran yang dinilai lebih baik dan penampilan yang terlihat lebih menarik, serta 
berkembangnya trend wisata kuliner turut mendorong hal ini. 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2018) yang menggambarkan laju 
pertumbuhan kumulatif produk domestik bruto menurut lapangan usaha. Penyedia 
Makan Minum mengalami laju pertumbuhan yang meningkat dari tahun 2017 sebesar 
5,48% menjadi 6,05% pada tahun 2018. Hal ini juga terus terjadi pada tahun 2019 
dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,62% pada triwulan I tahun 2019. Data ini 
menggambarkan munculnya restoran – restoran baru yang mulai beroperasi beberapa 
tahun terakhir. 
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Dengan banyaknya restoran baru yang mulai beroperasi setiap tahunnya membuktikan 
bahwa bisnis restoran ini sangat berkembang pesat. Semakin ketatnya persaingan, 
menyebabkan pelanggan memiliki lebih banyak alternatif produk, harga dan kualitas 
yang bervariasi, sehingga pelanggan akan selalu mencari nilai yang dianggap paling 
tinggi dari beberapa produk (Kotler, 2005) Oleh karena itu, restoran pun kini tidak 
hanya menjadi sebuah tempat menjual masakan yang hanya mengandalkan rasa, 
tetapi juga menyediakan keunikan tersendiri baik dari segi jenis makanan, pelayanan, 
harga dan desain restoran untuk menarik minat pelanggan.  Selain itu kepuasan 
pelanggan pun menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kepuasan 
pelanggan menjadi faktor yang penting untuk membina hubungan baik antara 
perusahaan dan pelanggan, sehingga terjalin kemitraan jangka panjang dan akhirnya 
konsumen bersedia melakukan pembelian ulang. 
Konsep restoran bisa dibagi antara restoran full service dan self service. Menurut 
Pangkerego yang dikutip dari travel.kompas.com (2017) restoran full service 
menunjukkan bahwa tamu dilayani dengan penuh perhatian, mulai dari reservasi 
hingga memesan menu makanan. Lebih lanjut lagi, menurut Pangkerego proses 
penyajian pun dilayani oleh pihak restoran, dalam hal ini pelayan atau waiter. Waiter 
mengantarkan makanan dan minuman yang sudah dipesan ke meja tamu.  
Sementara itu, untuk konsep self service memiliki beragam gaya. Pada umumnya 
konsep ini mengharuskan tamu untuk melayani dirinya sendiri selama di restoran. Di  
Indonesia gaya self service yang digunakan telah bercampur, salah satunya seperti 
restoran all you can eat dengan sajian prasmanan (buffet style). Pada restoran ini,  
peralatan makan yang sudah selesai digunakan tetap dibersihkan oleh pelayan 
restoran. Selain itu untuk beberapa menu tertentu masih harus disajikan oleh para 
pelayan restoran.  
Restoran all you can eat memiliki konsep yang unik yaitu tamu yang datang dapat 
mengambil dan memilih sendiri dengan sepuasnya semua hidangan yang telah 
disediakan hanya dengan sekali membayar. Konsep makan sepuasnya ini 
menggunakan sistem pelayanan atau penyajian secara buffet atau prasmanan. Buffet 
service adalah salah satu jenis pelayanan di ruang makan dimana hidangan secara 
lengkap dari hidangan pembuka sampai hidangan penutup telah disediakan, ditata, 
diatur dengan rapi di atas meja buffet atau meja prasmanan yang berukuran panjang. 
Para tamu bebas menentukan serta melayani dirinya sendiri untuk mengambil menu 
yang disukainya. (Dahmer dan Kahl, 2008) 
Restoran all you can eat sendiri memiliki jenis menu yang beragam seperti shabu-
shabu, grill, dim-sum, dan sushi. Restoran ini tidak menyediakan pelayanan bagi tamu, 
melainkan mewajibkan tamu untuk melayani dirinya sendiri selama makan di restoran 
tersebut. Sehingga faktor yang mempengaruhi kepuasan tamu dari restoran tersebut 
tidak dapat dinilai dari sisi kualitas pelayanan seperti pada restoran pada umumnya, 
melainkan dinilai dari faktor-faktor lain.  
Faktor-faktor lain tersebut meliputi, kualitas makanan, suasana, dan harga makanan. 
Ketiga hal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan 
loyalitas pelanggan terhadap restoran. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai pengaruh dari kualitas makanan, suasana, dan harga 
terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pada restoran all you can eat. 
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2. LANDASAN TEORI 
 
Restoran All You Can Eat 
Menurut Walker (2011) restoran adalah bagian penting dari gaya hidup sehari-hari, 
karena manusia adalah makhluk sosial sehingga memerlukan bersosialisasi dengan 
cara berpergian, serta makan dan minum di suatu tempat (restoran). Lebih jauh lagi 
Walker (2011) menyatakan bahwa restoran menawarkan tempat untuk bersantai dan 
menikmati bersama keluarga, teman, dan rekan bisnis, dimana memilik tujuan untuk 
memulihkan energi yang telah hilang selama melakukan aktifitas seharian. 
Restoran all you can eat adalah jenis restoran yang menampilkan makanannya secara 
prasmanan kepada publik yang memungkinkan konsumen untuk mengambilnya 
sendiri. Konsumen diijinkan untuk memilih sesuai keinginan dan kepuasan mereka 
sendiri (Gao, 1995). Restoran all you can eat umumnya menggunakan jenis layanan 
buffet.  
Menurut Chon dan Maier (2009) ada beberapa jenis layanan yang digunakan dalam 
industri makan dan minum dimana jenis layanan yang dipilih akan bergantung pada 
pasar yang dituju. Salah satu jenis layanan yang ada pada restoran adalah buffet 
service, dimana menurut Chon dan Maier (2009) buffet service biasanya ditujukan 
untuk kalangan menengah ke bawah dan keluarga. Jenis layanan ini banyak dilakukan 
pada acara jamuan makan seperti ulang tahun dan pernikahan dimana tamu dapat 
mengambil makanan dan minumannya pada meja buffet yang tersedia. 
 
Produk 
Pengertian produk menurut Kotler dan Keller (2009) adalah segala sesuatu yang dapat 
ditawarkan ke pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk 
barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, 
dan ide. 
Sedangkan menurut Stanton dalam Buchari (2011) menyatakan bahwa Produk ialah 
seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk di dalamnya 
warna, harga, nama baik produk, nama baik penjual, dan pelayanan pabrik serta 
pelayanan penjual yang diterima oleh pembeli guna memuaskan kebutuhan dan 
keinginan konsumen. 
Berdasarkan definisi diatas, maka produk dapat didefinisikan sebagai kumpulan 
atribut-atribut baik yang berwujud (tangibles) seperti makanan dan pakaian, maupun 
yang tidak berwujud (intangibles) seperti jasa, informasi dan ide, yang ditawarkan ke 
pasar untuk memuaskan  keinginan (want) atau kebutuhan (needs) konsumen. 
 
Kualitas Makanan 
Menurut Potter dan Hotchkiss (2012) food quality atau kualitas makanan adalah 
derajat keunggulan dari makanan yang mencakup rasa, penampilan, dan kandungan 
nutrisi. Makanan lezat dan segar memainkan peran penting dalam upaya untuk 
melampaui pesaing. Dengan demikian, kualitas makanan adalah salah satu cara terbaik 
untuk memaksimalkan keberhasilan dalam bisnis restoran. 
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Harga 
Menurut Kotler dan Armstrong (2012) harga adalah  sejumlah uang yang ditagihkan 
atas suatu produk dan jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan 
untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. 
Definisi lain dikemukakan oleh Buchari Alma (2011), mengemukakan bahwa harga 
adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Berdasarkan definisi menurut 
para ahli, dapat disimpulkan bahwa harga adalah sejumlah nilai uang yang ditentukan 
oleh penjual barang/jasa dan dibayar oleh konsumen suatu produk barang atau jasa. 
 
Suasana Toko 
Penampilan toko atau outlet memposisikan gambaran tersendiri dalam benak 
konsumen. Menurut Levy dan Weitz dalam bukunya “Retailing Management” (2012) 
Atmosphere adalah desain sebuah lingkungan atau suasana yang menstimulasi lima 
indra. Biasanya retailers menstimulasi persepsi dan emosional konsumen melalui 
pencahayaan, warna, musik, dan aroma. Dalam buku tersebut, dikatakan bahwa riset 
telah menunjukan penting nya elemen Atmosphere untuk dipadukan dan 
diaplikasikan. Contoh nya “the right music with the right scent”.  
Menurut Berman dan Evans (2010), atmosphere adalah suasana atau lingkungan yang 
tercipta dalam sebuah toko yang di stimulisasikan melalui komunikasi visual, 
pencahayaan, warna, musik, dan aroma yang bisa mempengaruhi persepsi dan emosi 
pengunjung atau konsumen. 
 
Kepuasan Pelanggan 
Menurut Kotler dan Keller (2012) kepuasan pelanggan adalah  perasaan puas atau 
kecewa seseorang yang dihasilkan dari perbandingan kinerja produk dengan yang 
diharapankan. Jika kinerjanya kurang dari harapan maka konsumen akan merasa 
kecewa atau tidak puas. Jika sesuai dengan harapan, konsumen akan merasa puas. 
Menurut Lovelock dan Wirtz (2011) kepuasan adalah suatu sikap yang diputuskan 
berdasarkan pengalaman yang didapatkan. Kepuasan merupakan penilaian mengenai 
ciri atau keistimewaan produk atau jasa, atau produk itu sendiri, yang menyediakan 
tingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi 
konsumen.  
Berdasarkan kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan 
pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 
membandingkan kinerja atau hasil produk terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan 
konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Jika kinerja berada di bawah harapan 
maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan maka pelanggan merasa 
puas. 
 
Loyalitas 
Menciptakan hubungan yang kuat dengan pelanggan adalah hal yang paling penting 
bagi perusahaan. Hal ini sering menjadi kunci keberhasilan bagi perusahaan dalam 
jangka panjang. Oliver dalam Kotler dan Keller (2012) mendefinisikan kesetiaan 
(loyalitas) sebagai Komitmen yang dipegang kuat untuk membeli lagi atau 
berlangganan lagi produk atau jasa tertentu di masa depan meskipun pengaruh situasi 
dan usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan peralihan perilaku. 
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Sedangkan, menurut Griffin (2005) loyalitas menunjukkan kondisi dari durasi waktu 
tertentu dan mensyaratkan bahwa tindakan pembelian terjadi tidak kurang dari dua 
kali.  
Dari deskripsi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa loyalitas adalah suatu sikap 
konsumen yang terjadi akibat merasakan kepuasan dari hasil pembelian produk atau 
jasa yang diberikan oleh perusahaan, sehingga konsumen tersebut akan berulang-
ulang untuk membeli produk yang dibutuhkan sehingga akan tercipta hubungan jangka 
panjang 
 
Model Penelitian  
Berdasarkan pemaparan kajian literatur di atas, maka model untuk penelitian ini 
adalah sebagai berikut 
 
Diagram 1. Model Penelitian / Kerangka Pemikiran 

 
 
Berdasarkan pemaparan kajian literatur di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah: 
H1 : Kualitas makanan memberikan pengaruh positif terhadap Kepuasan pelanggan. 
H2 : Suasana memberikan pengaruh positif terhadap Kepuasan pelanggan. 
H3 : Harga memberikan pengaruh positif terhadap Kepuasan pelanggan. 
H4 : Kualitas makanan, suasana, dan harga memberikan pengaruh positif terhadap 

Kepuasan pelanggan. 
H5 : Kepuasan pelanggan memberikan pengaruh positif terhadap Loyalitas. 
 

3. METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang akan menggunakan analisis regresi 
berganda untuk mengetahui tingkat pengaruh dari beberapa variabel independen 
terhadap variabel dependen (Sekaran dan Bougie, 2016).  
Menurut Sekaran dan Bougie (2016) sampel adalah bagian dari populasi, terdiri dari 
beberapa anggota populasi tersebut. Dengan kata lain, beberapa tetapi tidak 
menyeluruh, hanya elemen dari populasi yang membentuk sampel. Lebih lanjut lagi, 
Sekaran dan Bougie (2016) menyatakan terdapat dua jenis teknik sampling, yaitu 
probability sampling dan nonprobability sampling.  
Penelitian ini akan menggunakan nonprobability sampling. Terdapat dua jenis teknik 
nonprobability sampling yaitu convenience sampling dan purposive sampling. 
Penelitian ini akan menggunakan convenience sampling, dimana pengumpulan 
informasi oleh peneliti didapat dari anggota populasi yang bersedia memberikan data 
(Sekaran dan Bougie, 2016). 
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Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
tersebut. Menurut Sekaran dan Bougie (2016), jumlah sampel yang diambil untuk 
penelitian ini adalah 10 atau 20 kali lipat dari jumlah pertanyaan di dalam kuesioner. 
Ada total 19 pertanyaan di dalam kuesioner, maka penelitian ini membutuhkan 190 
sampel pelanggan restoran all you can eat di Jakarta. 
Analisis kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Analisis didasarkan 
pada variabel Kualitas Makanan, Suasana, dan Harga yang diberikan restoran All You 
Can Eat di Jakarta terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas. Data yang dianalisis 
adalah data ordinal skala Likert 6 point untuk semua indicator variabel, dari 190 
sampel / responden. Analisis dilakukan dengan menggunakan program SPSS. 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Uji realibilitas dapat diukur dengan melihat koefisien Cronbach’s Alpha. Menurut 
Sekaran dan Bougie (2016), uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi 
pengukuran dari seluruh variabel pada instrumen penelitian. Menurut Sekaran & 
Bougie (2016), nilai Cronbach’s Alpha dibawah 0,60 dinyatakan tidak reliable, diatas 
0,70 dianggap reliable, dan diatas 0,80 dianggap lebih reliable. Berikut adalah hasil uji 
reliabilitas terhadap lima variabel yang digunakan dalam penelitian. 

 
Tabel 1. Reliabilitas Variabel Penelitian 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
N of 

Items 

Kualitas Makanan .720 6 

Suasana .714 4 

Harga .710 3 

Kepuasan 
Pelanggan 

.823 3 

Loyalitas .877 3 

Sumber: Hasil Olah Data (2018) 
 
Model Persamaan Pengukuran (R2) 
Analisa regresi sederhana digunakan ketika sebuah variabel tidak terikat dihipotesiskan 
akan mempengaruhi variabel terikat (Sekaran dan Bougie, 2016). Nilai R2 adalah 
persentase dari variance yang menjelaskan pengaruh variabel tidak terikat terhadap 
variabel terikat (Sekaran dan Bougie, 2016). 
 
Tabel 2. Nilai Regresi Kualitas Makanan, Suasana, dan Harga Terhadap Kepuasan 
Pelanggan 

Model R 

R 
Squar

e 

Adj R 
Squar

e 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1 .530
a 

.281 .269 1.21201 

Sumber: Hasil Olah Data (2018) 
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Dalam penelitian ini diperoleh nilai R2 adalah 0,281 yang berarti variabel kualitas 
makanan, suasana, dan harga menjelaskan variabel kepuasan pelanggan sebesar 
28,1%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain selain kualitas makanan, suasana, dan 
harga. Hal ini mungkin disebabkan karena ada aspek kualitas layanan di suatu restoran, 
sekali pun restoran tersebut menganut konsep self-service. Terlebih masyarakat 
Indonesia lebih menyukai dilayani dalam segala hal. 
Selanjutnya, berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat nilai R2 adalah 0,134 yang berarti 
variabel kepuasan pelanggan menjelaskan variabel loyalitas sebesar 13,4%, sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain selain kepuasan pelanggan. Persentase yang tidak terlalu 
besar ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang dipertimbangkan oleh konsumen 
disaat mereka memilih restoran All You Can Eat, seperti variasi makanan, harga, dan 
lainnya. Karena memang perilaku konsumen restoran all you can eat cenderung lebih 
ke kuantitas makanan. 
 
Tabel 3. Nilai Regresi Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas 

Model R 

R 
Squar

e 

Adj R 
Squar

e 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1 .366
a 

.134 .129 1.55480 

Sumber: Hasil Olah Data (2018) 
 
ANOVA atau analysis of variance membantu untuk mengkaji perbedaan nilai rata-rata 
diantara beberapa variabel terikat (Sekaran dan Bougie, 2016). Dalam ANOVA terdapat 
uji-t dan uji-F. Uji-t digunakan untuk menunjukkan indikator variabel tidak terikat 
signifikan dalam menjelaskan variable terikat secara parsial Sementara uji-F digunakan 
untuk menunjukkan pengaruh variabel tidak terikat terhadap variabel terikat secara 
keseluruhan. (Sekaran & Bougie, 2016). 
 
Tabel 4. Uji F – Kualitas Makanan, Suasana, Harga terhadap Kepuasan Pelanggan 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressi
on 

106.566 3 35.522 
24.18

2 
.00
0b 

Residual 273.228 186 1.469   

Total 379.795 189    

Sumber: Hasil Olah Data (2018) 
 
Berdasarkan Ftabel (Sekaran & Bougie, 2016), dengan df 186, mendapatkan nilai Ftabel = 
2,65 dengan  level of significant, α = 5%. Berarti Fhitung > Ftabel, dengan Fhitung sebesar 
24,182 dan Ftabel sebesar 2,65. Artinya Kualitas Makanan, Suasana, dan Harga secara 
keseluruhan memberikan pengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan (HA diterima). 
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Tabel 5. Uji F – Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressi
on 

70.268 1 70.268 
29.06

8 
.00
0b 

Residual 454.474 188 2.417   

Total 524.742 189    

Sumber: Hasil Olah Data (2018) 
 
Berdasarkan teori yang telah dibahas sebelumnya, jika Fhitung < Ftabel, H0 diterima dan HA 

ditolak, sementara jika Fhitung > Ftabel, H0 ditolak dan HA diterima. 
Berdasarkan Ftabel (Sekaran & Bougie, 2016), dengan df 188, mendapatkan nilai Ftabel = 
3,89 dengan  level of significant, α = 5%. Berarti Fhitung > Ftabel, dengan Fhitung sebesar 
29,068 dan Ftabel sebesar 3,89. Artinya Kepuasan Pelanggan secara keseluruhan 
memberikan pengaruh terhadap Loyalitas (HA diterima). 
 
Regresi Linear Sederhana  
Dari hasil olah data, Kualitas makanan memiliki level of significant, α = 0, dengan 
tingkat keyakinan 100%, artinya tidak ada penyimpangan dalam hubungan analisa 
kualitas makanan terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan teori yang telah dibahas 
pada bab sebelumnya, jika Thitung < Ttabel, H0 diterima dan HA ditolak, sementara jika 
Thitung > Ttabel, H0 ditolak dan HA diterima. Berdasarkan Ttabel = n-k-1, mendapatkan nilai 
Ttabel = 1,97 dengan  level of significant, α = 5%. Berarti Thitung > Ttabel, dengan Thitung 
sebesar 6,864 dan Ttabel sebesar 1,97. Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan 
bahwa Kualitas Makanan memberikan pengaruh positif terhadap Kepuasan 
Pelanggan (H1 diterima). 
Selanjutnya, Suasana memiliki level of significant, α = 0, dengan tingkat keyakinan 
100%, artinya tidak ada penyimpangan dalam hubungan analisa suasana terhadap 
kepuasan pelanggan. Berdasarkan teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya, jika 
Thitung < Ttabel, H0 diterima dan HA ditolak, sementara jika Thitung > Ttabel, H0 ditolak dan HA 

diterima. Berdasarkan Ttabel = n-k-1, mendapatkan nilai Ttabel = 1,96 dengan  level of 
significant, α = 5%. Berarti Thitung > Ttabel, dengan Thitung sebesar 5,607 dan Ttabel sebesar 
1,97. Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa Suasana memberikan 
pengaruh positif terhadap Kepuasan Pelanggan (H2 diterima). 
Harga memiliki level of significant, α = 0, dengan tingkat keyakinan 100%, artinya tidak 
ada penyimpangan dalam hubungan analisa harga terhadap kepuasan pelanggan. 
Berdasarkan teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya, jika Thitung < Ttabel, H0 
diterima dan HA ditolak, sementara jika Thitung > Ttabel, H0 ditolak dan HA diterima. 
Berdasarkan Ttabel = n-k-1, mendapatkan nilai Ttabel = 1,96 dengan  level of significant, α 
= 5%. Berarti Thitung > Ttabel, dengan Thitung sebesar 6,106 dan Ttabel sebesar 1,97. 
Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa Harga memberikan pengaruh 
positif terhadap Kepuasan Pelanggan (H3 diterima). 
 
Regresi Linear Berganda 
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 
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Hipotesis : 
1 H0 : B1 = B2 = B3 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh antara Kualitas Makanan 

(X1), Suasana (X2), dan Harga (X3) secara bersama-sama terhadap kepuasan 
pelanggan (I). 

2 H4 : B1 ≠ B2 ≠ B3 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh antara Kualitas Makanan (X1), 
Suasana (X2), dan Harga (X3) secara bersama-sama terhadap Kepuasan Pelanggan 
(I). 

3 Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Kualitas Makanan (X1), Suasana (X2), 
dan Harga (X3) secara bersama-sama terhadap Kepuasan Pelanggan (I). 
Dari tabel diatas menunjukan Harga (X3) memiliki level of significant, α = 0,002, 
dan Suasana (X2) memiliki level of significant, α = 0,009, yang bearti bernilai 
kurang dari α = 0.05, oleh karena dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan  H4 
diterima. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Kualitas Makanan 
(X1), Suasana (X2), dan Harga (X3) secara bersama-sama memberikan pengaruh 
terhadap Kepuasan Pelanggan (I). 
 

Implikasi Teoritis dan Manajerial 
Implikasi teoritis merupakan suatu cerminan bagi penelitian, dimana implikasi teoritis 
memberikan gambaran mengenai rujukan-rujukan yang dipergunakan dalam 
penelitian ini. Hasil dari penelitian ini membawa beberapa implikasi teoritis atas 
berbagai teori maupun hasil penelitian terdahulu yang mendasarinya. Pada hasil 
penelitian ini dapat diketahui bahwa secara teoritis, penelitian ini secara keseluruhan 
mendukung beberapa teori dan penelitian terdahulu yang telah disampaikan pada 
bagian awal penelitian. 
Penelitian ini memiliki hasil yang mendukung penelitian terdahulu oleh  Jooyeon Ha 
dan Soocheong Jang (2010) yang berjudul “ Effects of service quality and food quality: 
The moderating role of atmospherics in an ethnic restaurant segment “. Dalam 
penelitian tersebut memperlihatkan bahwa environment merupakan salah satu faktor 
penting yang mempengaruhi customers emotions dan persepsi konsumen akan 
atmospherics mempengaruhi hubungan antara quality perception dan kepuasan dan 
loyalty. Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian saat ini yang memiliki 
kesimpulan bahwa suasana restoran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
kepuasan pelanggan dan loyalitas selain faktor kualitas makanan dan harga. 
Selain itu penelitian ini juga memiliki hasil yang mendukung penelitian terdahulu oleh 
Ryu et al. (2011) yang berjudul “The Influence of The Quality of The Physical 
Environment, Food, and Sevice on Restaurant Image, Customer Perceived Value, 
Customer Satisfaction, and Behavioral Intention”. Dalam penelitian tersebut 
memperlihatkan bahwa tiga elemen kualitas (physical environment, food, dan service) 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap restaurant image. Sedangkan dari 
ketiga elemen kualitas diatas, hanya kualitas makanan yang merupakan prediktor yang 
signifikan terhadap customer perceived value. Selain itu restaurant image  memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap customer perceived value, dan customer perceived 
value memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dapat 
disimpulkan bahwa physical environment quality, food quality, dan service quality 
memberikan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hasil penelitian tersebut 
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didukung oleh hasil penelitian saat ini yang memiliki kesimpulan bahwa kualitas 
makanan, suasana, dan harga memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan 
pelanggan dan loyalitas. 
Implikasi manajerial penelitian ini adalah dengan Semakin berkembangnya persaingan 
dibidang food and beverage, restoran dituntut untuk dapat bersaing secara sehat. 
Suatu restoran agar dapat bersaing harus memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan 
dengan restoran lainnya. Keunggulan tersebut bisa dimilki dengan cara meningkatkan 
kualitas pelayanan maupun kualitas makanan serta aspek-aspek lainnya seperti harga 
dan fasilitas restoran.  
Peningkatan kualitas dapat mendorong tercapainya kepuasan pelanggan yang akan 
berpengaruh positif terhadap citra restoran. Pelanggan yang merasa puas dengan 
pelayanan yang diterima selama berada di restoran, akan memposisikan restoran 
tersebut sebagai alternatif pertama dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginannya di 
lain waktu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 
implikasi manajerial yang dapat diajukan yaitu sebagai berikut:  
Dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan sebagai wujud kepedulian terhadap 
restoran all you can eat di Jakarta, pihak manajemen dapat melakukan peningkatan 
pada beberapa atribut kualitas makanan yang memiliki skor rataan moderat seperti 
menyediakan pilihan menu makanan sehat dan menambah variasi menu yang 
disediakan di restoran all you can eat. 
Selain dalam aspek kualitas makanan, peningkatan juga dapat dilakukan dalam aspek 
suasana restoran. Restoran all you can eat  merupakan restoran yang menyediakan 
layanan sekali membayar. Pelanggan dapat menikmati makanan dan minuman yang 
tersedia sepuasnya selama kurang lebih dua jam. Oleh karena itu, pelanggan memiliki 
rentang waktu yang cukup lama berada di restoran sehingga suasana restoran sangat 
mempengaruhi kenyamanan pelanggan yang berdampak pada kepuasan pelanggan. 
Pihak manajemen dapat melakukan peningkatan pada beberapa atribut suasana yang 
memiliki skor rataan moderat seperti memutar musik ringan yang cocok dengan mood 
restoran dan menambah desain interior restoran sehingga terlihat lebih menarik dan 
nyaman.  
Restoran all you can eat di Jakarta juga dirasa perlu untuk memonitor kepuasan 
pelanggan secara berkala melalui pelaksanaan survei. Hasil pelaksanaan survei secara 
berkala dapat menjadi tolak ukur bagi Restoran all you can di Jakarta dalam 
mengembangkan serta membina hubungan dengan pelanggan, baik pelanggan lama 
maupun pelanggan baru. Pelaksanaan survei dapat dijadikan sebagai pertimbangan 
dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang perlu di ambil oleh restoran dalam 
menjalankan strategi untuk meningkatkan nilai restoran. 
 
 

5. KESIMPULAN 
 

Kualitas makanan, suasana, dan harga yang dijaga secara konsisten mempengaruhi 
tercapainya kepuasan pelanggan di restoran all you can eat di Jakarta. Kualitas 
makanan, suasana, dan harga yang baik dapat menjadi strategi untuk mencapai 
keunggulan kompetitif bagi restoran all you can eat di Jakarta dalam menghadapi 
persaingan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada restoran all you can eat di 
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Jakarta diketahui bahwa kualitas makanan, suasana, dan harga yang baik memberikan 
pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas. 
Hasil penelitian ini menemukan bahwa Kualitas Makanan memberikan pengaruh 
positif terhadap Kepuasan Pelanggan. Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan 
bahawa Suasana memberikan pengaruh positif terhadap Kepuasan Pelanggan, serta 
Harga memberikan pengaruh positif terhadap Kepuasan Pelanggan. Lebih lanjut lagi, 
Kualitas Makanan, Suasana, dan Harga secara simultan berpengauh terhadap 
Kepuasan Pelanggan. Dan Kepuasan Pelanggan mempengaruhi Loyalitas. 
Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, disarankan untuk mencari dan 
membaca referensi lain lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan 
semakin baik serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang baru. Selain itu 
penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian 
selanjutnya dan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan variabel yang 
berbeda, jumlah sampel yang lebih banyak, tempat yang berbeda, desain yang lebih 
tepat tetapi berhubungan dengan kepuasan pelanggan dan loyalitas pada restoran. 
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ABSTRAK 
 

 Aktivitas pariwisata bergantung pada aksesibilitas karena faktor jarak dan 
waktu dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. 
Sesuai fungsinya sebagai tempat interaktif dan menghibur, museum menjadi salah satu 
elemen dalam pariwisata yang dapat diakses sehingga memudahkan dan dinikmati 
oleh semua orang. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi accessible tourism 
concept di Mori Building Digital Art Museum. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif, Data primer diperoleh melalui observasi lapangan langsung, data sekunder 
diperoleh melalui website, studi pustaka. Hasil penelitian ditemukan bahwa 
implementasi accessible tourism concept terbagi ke dalam 5 kriteria, antara lain: 
informasi, transportasi, penunjuk arah, desain umum, aksesibilitas.    
 
Kata kunci: Implementasi, accessible tourism concept, museum  
 

1. PENDAHULUAN 
 
Wisata museum dapat meningkatkan pembelajaran, memperoleh pengetahuan 

budaya dan global, pertumbuhan intelektual dan pengembangan kepribadian (Dewi, 
2017). Berdasarkan definisi dari ICOM, 2010, adalah lembaga non-profit, lembaga 
permanen dalam pelayanan masyarakat dan perkembanganya, dan terbuka untuk 
umum, yang mana melestarikan, berkomunikasi, dan pameran, untuk tujuan 
Pendidikan studi dan kenikmatan bukti material manusia serta lingkungan. Pada 
awalnya museum berfungsi memamerkan koleksi untuk kolektor tidak terbuka untuk 
umum, namun seiring waktu terjadi pergeseran peruntukan kalangan umum dapat 
melihat pameran koleksi di museum. Perubahan ini membuat museum yang tadinya 
berfokus pada koleksi menjadi kepada pengunjung, dalam hal ini adalah wisatawan 
(Wiastuti RD, 2018). Pengunjung dari berbagai macam latar belakang usia, gender, 
bahkan disabilitas yang berkeinginan untuk berwisata museum tentunya 
membutuhkan aksesibilitas yang memadai saat berkunjung ke museum.     

Triagantiarsyah dan Mulyadi menyatakan bahwa aksesibilitas diperlukan dalam 
pengembangan pariwisata sebagai sebuah sistem, baik berupa perencanaan 
perjalanan, penyediaan informasi mengenai rute dan destinasi, ketersediaan sarana 
transportasi, akomodasi, ataupun kemudahan lain untuk mencapai destinasi menjadi 
penentu berhasilnya peluang pengembangan destinasi. Aksesibilitas juga menyangkut 
manjaemen informasi kawasan pengembangan bagi calon wisatawan mengingat 

mailto:Lilidewi.ana@gmail.com
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keunikan destinasi. Akses informasi bisa dari mulut ke mulut, dari keluarga dan teman, 
buku-buku pariwisata, brosur, tabloid, iklan, dan sejenisnya (Trigantiarsyah & Mulyadi, 
2012). Untuk mendukung Tahun Kunjung Museum yang digalakkan oleh Pemerintah, 
museum seharusnya bisa diakses oleh semua kalangan. Pada penelitian ini, peneliti 
ingin melihat dari implementasi aksesibilitas yang bisa diakses oleh pengunjung 
disabilitas yang berkunjung ke museum. Pembatasan masalah penelitian ini adalah (1). 
Bagaimana dimensi accessible tourism concept diimplementasi oleh Mori Building 
Digital Art Museum?.  

Berdasarkan (UNWTO, 2016), “Accessible tourism refers to adaptation of 
environment and of tourism products and services so as to enable access, use and 
enjoyment by all users”. Pariwisata yang mudah akses mengacu pada adaptasi 
lingkungan, produk dan pelayanan pariwisata sehingga memungkinkan untuk diakses, 
digunakan dan dinikmati oleh semua pengguna. Semua pengunjung membutuhkan 
aksesibilitas lingkungan, produk dan pelayanan tidak mengenal disabilitas, sakit, 
kecelakaan, hamil, lanjut usia ataupun pengunjung yang membawa barang besar. 
“Accessible tourism means enabling people with access requirements including 
mobility, vision; hearing and cognitive dimensions of access, to function independently 
and with equity and dignity through the delivery of universally designed products, 
services, and environments. This definition is inclusive of all people including those 
travelling with children in prams, people with disabilities and seniors (Darcy, 2009).” 
Aksesibilitas memberikan manfaat bagi bisnis, dan destinasi wisata, seperti 
meningkatkan kualitas, diferensiasi, peluang segmen baru, lebih kompetitif, 
keberlanjutan social, ekonomi dan lingkungan (Deferrari, 2008). Lima dimensi 
Accessible Tourism, antara lain: informasi, transportasi, persyaratan umum, ddesain 
universal, dan aksesibilitas (Wiastuti RD, 2018):  

Informasi. Lima elemen informasi yang mudah diakses, yaitu: (a) menyediakan 
informasi berdasarkan aksesibilitas infrastruktur dan pelayanan, (b) menyediakan 
informasi layanan untuk pemberian informasi detail, (c) menjamin konsistensi 
informasi baik di media massa ataupun cetak. (d) memberikan pelatihan, (e) menjamin 
informasi yang diberikan up-to-date.           
  Transportasi. Terdiri dari: transportasi pribadi, transportasi umum dan jalan 
kaki. Transportasi pribadi, seperti mobil, motor, sepeda. Transportasi umum, seperti: 
bus, kereta, taksi.  
 Persyaratan Umum, antara lain: (a) area parking baik untuk umum maupun 
penyandang cacat, (b) komunikasi, penggunaan Bahasa isyarat, Braile dan atau 
penyampaian Bahasa yang mudah dimengerti. (c) signage, informasi penunjuk arah 
jelas dan mudah diakses; pengumuman dilakukan secara audio maupun visual; 
pelayanan akses dan fasilitas ditandai dengan jelas, mudah dipahami; ukuran yang 
sesuai dan kontras dengan warna latar belakang, fire alarms, exit emergency, fasilitas 
harus mempunyai peta yang menunjukkan meeting points dan evakuasi prosedur. (d) 
horizontal movement, jalan bebas dari rintangan fisik dan visual serta lebar dan luas. 
(e) vertical movements, terdiri dari: tangga, elevator dan jalan yang landai. (f) public 
hygiene facilities, (g) harga.     
 Desain Universal/Universal Design. Terdapat tujuh prinsip dalam desain 
universal, antara lain: (a) Desain produk, lingkungan, program dan pelayanan mudah 
digunakan dan dapat diakses oleh semua orang. (b) Fleksibilitas dalam penggunaan 
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dimana desain mengakomodasi berbagai preferensi dan kemampuan pengunjung. (c) 
Desain sederhana, mudah dimengerti terlepas dari pengalaman pengguna, 
pengetahuan, keterampilan Bahasa atau tingkat konsentrasi. (d) Desain Universal 
mengkomunikasi informasi secara efektif dan mudah dipahami terlepas dari kondisi 
sekitar atau kemampuan sensor pengguna. (e) meminimalisasi tingkat toleransi error. 
(f) efisiensi dan kenyamanan desain meminimalisasi upaya fisik yang berlebih. (g) 
Ukuran dan ruang yang sesuai untuk pendekatan, jangkauan, manipulasi dan 
penggunaan terlepas dari ukuran tubuh, postur atau mobilitas pengguna.      
 Aksesibilitas, mencakup control akses yang berisi poster dengan waktu buka 
dan tutup museum, perkiraan waktu yang diperlukan untuk mencakup semua area 
museum dan rekomendasi untuk perilaku yang sesuai di lokasi. Aksesibilitas juga 
mengacu pada ketersediaan pemandu untuk pengunjung domestic atau internasional, 
dan pengunjung disabilitas. Museum juga menyediakan peta mengenai lokasi detail 
setiap objek atau koleksi dan pemberhentian transportasi terdekat dari pintu masuk, 
fasilitas sanitari, area makan dan area parkir.  
 Teori lain dikemukakan oleh Darcy membagi ke dalam tiga dimensi, yaitu: akses 
fisik, akses sensori, dan akses komunikasi (Eichhorn, 2017).  
 

2. METODOLOGI 
 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif adalah metode dalam 
meneliti status kelompok manusia, objek, set kondisi, system pemikiran, peristiwa 
pada masa sekarang (Nazir, 2003). Metode deskriptif adalah metode yang digunakan 
untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan 
untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2009).  
 Objek penelitian ini berlokasi di Mori Building Digital Art Museum yang berada 
di Tokyo, Jepang. Data primer dikoleksi melalui observasi, data sekunder diperoleh dari 
dokumentasi dan studi pustaka. Observasi dilakukan selama 4 hari dengan 
menggunakan daftar cek observasi sebagai panduan dan beberapa pertanyaan 
diajukan ke staff museum untuk memperoleh data. Daftar cek observasi terbagi enam 
bagian, yaitu: (1) informasi, (2) Transportasi, (3) Persyaratan umum/common 
requirement, (4) Desain universal/universal design, (5) Aksesibilitas. Studi pustaka 
diperoleh melalui data-data dari UNWTO, penelitian terdahulu, dan website museum.  
 

3. PEMBAHASAN 
 

 Pembahasan temuan penelitian dibagi menjadi lima bagian, yaitu informasi 
mengenai museum, transportasi, persyaratan umum/common requirements, desain 
universal/universal design, aksesibilitas.  
 
 
3.1 Informasi di Mori Building Digital Art Museum 
  Museum Building Digital Art Museum merupakan sekelompok interdisipliner 
seperti senima, programmer, insinyur, animator CG, matematikawan, dan arsitek 
berkolaborasi menampilkan seni-seni kolektif dari berbagai bidang seperti seni, sains, 
tekologi, desain membentuk teamlab borderless.  
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Berlokasi di Gedung Mori Digital Art Museum, Odaiba Palette Town 2F, 1-3-8 
Aomi, Koto-ku, Tokyo, Japan. Wisatawan dapat mengakses informasi mengenai Mori 
Building Digital Art Museum melalui website, telepon, email, media, grup. Tiket dapat 
diperoleh dari website, dengan harga 2,900yen untuk dewasa (usia 15 tahun keatas), 
anak-anak (usia 4-14 tahun) seharga 1,000 yen, wisatawan dengan disabilitas dan 1 
orang pendamping seharga 1,500 yen/orang. Anak usia 3 tahun kebawah gratis.     

Tersedia informasi bagi wisatawan yang berkunjung untuk diperhatikan di 
website dan pada saat berkunjung di lokasi. Informasi tersebut antara lain: barang 
bawaan yang berukuran 50 cm hingga lebih harus disimpan dalam loker koin atau 
ruang penyimpanan, stroller harus disimpan di ruang penyimpanan, barang-barang 
berbau, berbahaya dan bunga fresh dilarang, minuman dan makanan dilarang, 
pengunjung dihimbau untuk berhati-hati karena fasilitas gelap, no smoking, dilarang 
membawa permen karet, dihimbau memakai sneakers, tidak memakai high heels, 
sandal, wooden clogs, unsteady footwear, dihimbau memakai celana panjang, 
pengunjung berkursi roda dihimbau untuk menunggu giliran dikarenakan ketersediaan 
space didalam ruang pameran. Mereka yang sakit, mabuk dilarang masuk, pengunjung 
perlu menunjukkan kartu identitas diri, lisensi menngemudi, kartu siswa, passport atau 
jenis kartu identitas lainnya.   

Gambar 1. Peta Menuju Mori Building Digital Art Museum 
  

 
Sumber: borderless.teamlab.art 

 
Mori Building Digital Art Museum memiliki 5 tema, antara lain: borderless 

world, athletics forest, future park, forest of lamps, en tea house. Masing-masing tema 
memiliki atraksi, seperti: tema borderless world memiliki 36 atraksi wisata, yaitu: 
universe of water particles on a rock where people gather; walk, walk, walk:free 
infinity; the way of the sea – floating nest; wander through the crystal world; memory 
of topography; animal of flowers born in the flower forest, symbiotic lives; born from 
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the darkness a loving and beautiful world; the way of the sea, transcending space – 
colors of life; flutter of butterflies beyond borders – floating nest; forest of flowers and  
people: lost, immersed and reborn; the way of the sea in the memory of topography – 
colors of life; crows are chased and the chasing crows are destined to be chased as well 
– floating nest.  

Tema athletic forest memiliki 7 atraksi wisata, antara lain: graffiti nature – high 
mountains and deep valles; multi jumping universe; waterfall droplets, little drops 
cause large movement; aerial climbing through flock of colored birds; light forest three 
– dimensional bouldering; inverted glove, giant connecting block down; weightless 
forest of resonating life.  

Tema future park memiliki 4 atraksi wisata, antara lain: sketch aquarium; sliding 
through the fruit field; a table where little people live; a musical wall where little people 
live. Tema forest of lamps memiliki 3 atraksi wisata: forest of resonating lamps – one 
stroke, hydrangea; forest of resonating lamps – one stroke, fire on ice; forest of 
resonating lamps – one stroke, fire. Tema en tea house memiliki 3 atraksi wisata, yaitu: 
flowers bloom in an infinite universe inside a tea cup; enso – gold light; tea tree. 

 
3.2  Transportasi  

 Teamlab borderless berada di lantai 2 Palette Town, sebelah pintu masuk 
kemudi putar feri. Wisatawan yang menggunakan fasilitas kereta menuju lokasi wisata 
dapat berjalan kaki selama 3 menit dari stasiun Aomi di jalur Yurikamome atau 5 menit 
berjalan kaki dari stasiun Tokyo Teleport di jalur Rinkai.  

Bagi wisatawan yang menggunakan fasilitas bus, terdapat beberapa 3 pilihan 
pemberhentian bus menuju tempat wisata, antara lain:  Halte Palette Town Mae. Di 
halte ini, terdapat 5 pilihan bus, yaitu: Bus Express City 05, Bus Express City 06, Bus 
Airport Limousine, Suijo Bus, Tokyo Bay Shuttle Bus, Keikyo Bus. Tokyo Teleport Stasiun. 
Bus yang berhenti di Tokyo Teleport stasiun memiliki 8 pilihan bus, antara lain: Toei Bus 

海 01, Toei Access Bus 波 01, Toei Bus 波 01, Keikyu Bus 井30, Keikyu Bus 井32, Keikyu 

森30, Keikyu 森40. Jalur Skytree Shuttle Odaiba. Odaiba-kaihinkouen stasiun. Bus yang 
berhenti di Odaiba-kaihinkouen stasiun adalah Bus Odaiba Rainbow.       
 Alternatif lain bagi wisatawan menuju tempat wisata adalah dengan 
menggunakan taxi. Wisatawan dapat berangkat dari stasiun Aomi atau stasiun Tokyo 
Teleport. Sedangkan wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi tersedia lot 
parkir selama 2 jam gratis dengan membawa tiket parkir dan tiket masuk museum ke 
pusat informasi. Lahan parkir tersedia di Times Palette Town yang mampu menampung 
450 mobil dan lahan parkir di Times Venus Fort menampung sebanyak 470 mobil.     
 
3.3  Persyaratan Umum/Common Requirements 

Area parking tersedia 2 pilihan, antara lain di Times Palette Town, mampu 
menampung 450 mobil dan Times Venus Fort mampu menampung 470 mobil. 
Tersedianya informasi loket penjualan tiket atau informasi di website. Akses jalan di 
lokasi pameran museum mudah dan landau, namun untuk pengunjung disabilitas akan 
mengalami beberapa kesulitan dalam mengakses ruang pameran yang berada di lantai 
atas. Fasilitas yang gelap akan menyulitkan bagi pengunjung yang mencari pintu 
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keluar, signage maupun ruang istirahat. Akses jalan di lantai 1 bebas dari rintangan 
fisik, lebar dan luas. Fasilitas publik higienitas berada di luar pameran. 

 
3.4  Desain Universal/ Universal Design 
 Desain universal di Mori Building Digital Art Museum bagi pengunjung yang 
memiliki keterbatasan (disabilitas) akan mengalami beberapa kesulitan dalam 
mengakses ruang pameran yang berada di lantai atas. Desain visual setiap ruang 
pameran mudah dipahami terlepas dari keterbatasan Bahasa, indera, dan 
pengetahuan. Ukuran dan ruang yang luas memfasilitasi pengunjung.    
  
3.5  Aksesibilitas 

Jam operasional pada hari kerja dimulai pukul 10.00 hingaa 19.00, sementara 
itu pada hari minggu, sabtu dan hari libur nasional dibuka pada pukul 10.00 hingga 
21.00. Tutup pada minggu kedua dan keempat hari Selasa. Dihimbau untuk 
pengunjung dengan disabilitas agar datang berkunjung bersama pendamping.    

 
 

4. KESIMPULAN 
 

 Dimensi accessible tourism diimplementasi oleh Mori Building Digital Art 
Museum ke dalam 5 dimensi, antara lain: informasi, transportasi, persyaratan 
umum/common requirement, desain universal, aksesibilitas. Dimensi informasi 
Museum Building Digital Art Museum dapat diakses melalui website, telepon, email, 
media, grup. Tiket dapat diperoleh dari website, dengan harga 2,900 yen untuk dewasa 
(usia 15 tahun keatas), anak-anak (usia 4-14 tahun) seharga 1,000 yen, wisatawan 
dengan disabilitas dan 1 orang pendamping seharga 1,500 yen/orang. Anak usia 3 
tahun kebawah gratis. Terdapat informasi penting yang perlu diperhatikan sebelum 
berkunjung tersedia di website, antara lain: barang bawaan yang berukuran 50 cm 
hingga lebih harus disimpan dalam loker koin atau ruang penyimpanan, stroller harus 
disimpan di ruang penyimpanan, barang-barang berbau, berbahaya dan bunga fresh 
dilarang, minuman dan makanan dilarang, pengunjung dihimbau untuk berhati-hati 
karena fasilitas gelap, no smoking, dilarang membawa permen karet, dihimbau 
memakai sneakers, tidak memakai high heels, sandal, wooden clogs, unsteady 
footwear, dihimbau memakai celana panjang, pengunjung berkursi roda dihimbau 
untuk menunggu giliran dikarenakan ketersediaan space didalam ruang pameran. 
Mereka yang sakit, mabuk dilarang masuk, pengunjung perlu menunjukkan kartu 
identitas diri, lisensi menngemudi, kartu siswa, passport atau jenis kartu identitas 
lainnya.  Mori Building Digital Art Museum memiliki 5 tema, antara lain: borderless 
world, athletics forest, future park, forest of lamps, en tea house.  
 Dimensi transportasi, akses menuju tempat wisata dapat ditempuh dengan 
menggunakan kereta, bus, taksi, mobil. Dimensi persyaratan umum, Mori Building 
Digital Art Museum menyediakan 2 pilihan area parking, yaitu: times palette town, dan 
times venus fort, akses jalan di lokasi pameran museum mudah dan landau, namun 
untuk pengunjung disabilitas akan mengalami beberapa kesulitan dalam mengakses 
ruang pameran yang berada di lantai atas. Fasilitas yang gelap akan menyulitkan bagi 
pengunjung yang mencari pintu keluar, signage maupun ruang istirahat. Akses jalan di 
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lantai 1 bebas dari rintangan fisik, lebar dan luas. Fasilitas publik higienitas berada di 
luar pameran. 
 Dimensi desain universal di Mori Building Digital Art Museum bagi pengunjung 
yang memiliki keterbatasan (disabilitas) akan mengalami beberapa kesulitan dalam 
mengakses ruang pameran yang berada di lantai atas. Desain visual setiap ruang 
pameran mudah dipahami terlepas dari keterbatasan Bahasa, indera, dan 
pengetahuan. Ukuran dan ruang yang luas memfasilitasi pengunjung. Dimensi 
aksesibilitas, Mori Building Digital Art museum menginformasikan operasional pada 
hari kerja dimulai pukul 10.00 hingaa 19.00, sementara itu pada hari minggu, sabtu dan 
hari libur nasional dibuka pada pukul 10.00 hingga 21.00. Tutup pada minggu kedua 
dan keempat hari Selasa. Dihimbau untuk pengunjung dengan disabilitas agar datang 
berkunjung bersama pendamping. 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dari 
kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Binus Square Jakarta Barat. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik analisis 
yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan regresi linear sederhana. 
SPSS versi 21 digunakan untuk mengukur keabsahan, keandalan, deskriptif, korelasi 
dan  regresi sederhana. Penelitian ini mempelajari 100 responden di Binus Square. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan hubungan positif antara kualitas pelayanan 
terhadap kepuasan pelanggan di Binus Square. Kualitas pelayanan memiliki pengaruh 
sebesar 79.7% terhadap kepuasan pelanggan, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 
yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
Kata kunci: Kepuasan Pelanggan, Kualitas Pelayanan 
 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang sangat penting dan harus dipenuhi 
oleh setiap makhluk hidup agar dapat bertahan hidup. Salah satu kebutuhan pokok 
yang tidak kalah pentingnya dari kebutuhan terhadap makanan dan minuman adalah 
kebutuhan papan atau yang lebih dikenal sebagai tempat tinggal (Reza,2017). 
Kebutuhan akan tempat tinggal memiliki peranan yang sangat penting karena tempat 
tinggal berguna untuk melindungi manusia dari serangan binatang buas dan juga dari 
bencana alam (Martono, 2015). 

Pentingnya peranan tempat tinggal dapat dilihat dengan banyaknya penyedia 
akomodasi di Indonesia terutama di Kota Jakarta. Jasa penyedia akomodasi yang ada di 
Jakarta tidak hanya dikhususkan untuk para wisatawan saja, tetapi banyak juga 
penyedia akomodasi yang bergerak dalam bidang pendidikan seperti asrama atau 
dormitory. Menurut Syafaruddin, Mardianto, dan Pertiwi (2017) asrama atau 
dormitory merupakan fasilitas tempat tinggal yang dapat memberikan pengaruh positif 
bagi pembentukan karakter seseorang yang disediakan oleh suatu lembaga 
pendidikan, yang dikhususkan bagi para pelajar dalam lembaga tersebut. 

Selain asrama atau dormitory juga banyak terdapat kos – kosan di sekitar lembaga 
pendidikan yang membuat ketatnya persaingan diantara penyedia akomodasi. Salah 
satu faktor penting yang mempengaruhi seseorang dalam memilih akomodasi yang 
digunakan adalah kualitas pelayanan yang diberikan. Menurut Charlis, Diana, dan 
Warso (2015) kunci utama perusahaan untuk memenangkan konsumen dari para 
pesaing - pesaingnya adalah dengan cara memberikan nilai kepuasan kepada 
konsumen dengan penyampaian produk atau jasa yang berkualitas.  
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Menurut Saleem dan Raja (2014) kualitas pelayanan merupakan hal yang sangat 
penting dalam bisnis. Kepintaran atau kesopanan pegawai tidaklah cukup tanpa 
adanya kualitas pelayanan yang baik ke para pelanggan. Karena untuk menumbuhkan 
loyalitas pelanggan pemberi jasa harus terlebih dahulu memberikan kepuasan kepada 
pelanggannya (dalam jurnal Arviantama, Hasiholan, Purwana, dan Darsin, 2017). 
Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan. Menurut 
(Kotler, 2015) kepuasan pelanggan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah 
membandingkan hasil yang didapat dengan apa yang diharapkannya terhadap suatu 
produk atau jasa.  

Salah satu penyedia akomodasi yang akan dibahas penulis adalah Binus Square Hall 
of Residence, yang merupakan dormitory bagi mahasiswa – mahasiswi dari Universitas 
Bina Nusantara, dengan konsep yang membuat para mahasiswa – mahasiswi yang 
berasal dari luar daerah merasa nyaman dan betah ketika berada jauh dari rumah. 
Binus Square sendiri memiliki dua buah tower yaitu tower khusus pria dan tower 
khusus wanita. Lokasi Binus Square berada di Jalan Budi Raya no 21, Kebon Jeruk , 
11530 Jakarta Barat. 

Pada tanggal 18 Maret 2018 penulis melakukan wawancara secara langsung di 
Binus Square kepada sepuluh orang penghuni yang dilakukan secara acak kepada 
penghuni pria dan wanita. Hasil yang didapatkan oleh penulis, kemudian digunakan 
oleh penulis dalam menentukan pertanyaan – pertanyaan dalam kuesioner awal yang 
disebarkan kepada 50 responden pada 23 Maret 2018. Fokus pertanyaan pada 
kuisioner awal yaitu mengenai kualitas pelayanan yang ada di Binus Square.  

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh penulis, ditemukan 
beberapa permasalahan yang terjadi di dalam Binus Square yaitu masalah mengenai 
fasilitas kamar mandi yang kurang bersih, fasilitas kamar tidur yang berukuran kecil, 
fasilitas pelayanan yang lambat (slow respond), serta fasilitas tambahan seperti shuttle 
bus yang dipergunakan untuk antar jemput mahasiswa dari Binus Square ke kampus 
yang seringkali tidak sesuai dengan jadwal 

Kualitas merupakan salah satu hal penting dan perlu diperhatian secara serius 
oleh Binus Square, terutama dalam hal fasilitas yang diberikan. Dari hasil wawancara 
dan penyebaran kuisioner awal didapatkan permasalahan mengenai kebersihan 
fasilitas, ukuran kamar, pelayanan yang lambat, dan shuttle bus yang merupakan 
fasilitas tambahan seringkali tidak sesuai dengan jadwal. Hal - hal tersebut 
menunjukkan kurangnya kualitas pelayanan di Binus Square. Menurut Kotler dan 
Amstrong, kunci utama bagi perusahaan untuk memenangkan persaingan di dunia 
bisnis adalah dengan memberikan nilai dan kepuasan kepada konsumen melalui 
penyampaian produk dan jasa yang berkulaitas (Hanifudin, Syaifuddin, dan Hasiholan, 
2017). 

Peningkatan kualitas pelayanan sangat penting bagi perusahaan jasa karena 
dapat menarik minat pelanggan untuk membeli produk jasa yang ditawarkan 
(Sembring, Suharyono, dan Kusumawati, 2014). Menurut Tse dan Wilton, kepuasan 
atau ketidakpuasan pelanggan merupakan respon evaluasi pelanggan terhadap 
harapan dan aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya (Rahayu dan 
Fathoni, 2017). Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan 
pelanggan, dan menjalin ikatan hubungan dengan pelanggan yang dapat digunakan 
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oleh perusahaan untuk memberikan apa yang diharapkan oleh pelanggan agar 
tercapainya kepuasan pelanggan (Sasongko, dan Subagio, 2013).  

Menurut fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di 
Binus Square Hall of Residence dengan judul “KUALITAS PELAYANAN TERHADAP 
KEPUASAN PELANGGAN DI BINUS SQUARE, JAKARTA BARAT“. 
 
 

2. METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian 

Menurut Silalahi (2015) Berdasarkan jenis data yang digunakan pada penelitian 
ini, jenis penelitian ini adalah kuantitatif.  Dalam penyusuan tugas akhir ini penulis 
menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Silalahi (2015) penelitian 
kuantitatif adalah satu bentuk penelitian yang menjelaskan fenomena social melalui 
pengumpulan data numerik atau angka yang dianalisis dengan menggunakan statistik 
tertentu. Terdapat tiga elemen penting dalam penelitian kuantitatif yaitu menjelaskan 
fenomena, menggumpulkan data dalam bentuk angka, dan menganalisis data dan 
menggunakan statistic. Menurut ukuran penelitian esplanasinya penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2014) penelitian 
deskriptif merupakan suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan 
terhadap variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih yaitu variabel yang 
hanya berdiri sendiri. Penelitian asosiatif adalah pertanyaan mengenai penelitian yang 
memiliki sifat menayakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dimana terdapat 
tiga bentuk hubungan yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan 
timbal balik menurut Sugiyono (2014). Selain itu desain dari penelitian ini memiliki 
hubungan kausal yang memiliki sifat sebab akibat, dan memiliki variabel independen 
dan variabel dependen menurut Sugiyono (2014). 
 
Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2014) hal utama yang mempengaruhi kuliatas data hasil 
penelitian yaitu, kualitas instrument penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Data 
yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui wawancara, 
observasi, dan kuisioner dengan waktu dan sumber yang beragam. Data yang diproleh 
dari teknik pengumpulan data adalah data primer. Berikut merupakan teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner yang 
merupakan cara untuk mengumpulkan data yang efisien, jika peneliti mengetahui 
secara jelas tentang apa yang disyaratkan dan cara untuk mengukur variabel yang 
diminati menurut Silalahi (2015).Peneliti akan melakukan pengukuran dengan 
menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2014) skala likert adalah pengukuran 
yang dilakukan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau 
sekelompok orang tentang fenomena sosial yang terjadi. 

Menurut Creswell (2012) dalam buku Sugiyono (2014) mengatakan bahwa 
wawancana atau interview merupakan suatu cara untuk mengumpulkan jawaban yang 
diberikan oleh orang – orang yang sedang diteliti.  Jenis wawancara yang akan 
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Menurut Sugiyono 
(2014) wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan oleh 
peneliti tanpa adanya pedoman untuk wawancara yang tersusun secara sistematis, 
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dan pertanyaan yang diajukan hanya berupa garis besar pertanyaan yang ingin 
ditanyakan. Wawancara dilakukan kepada 10 responden pada tanggal 25 Maret – 26 
Maret 2018, di Binus Square. Hasil dari wawancara digunakan untuk membuat 
pertanyaan – pertanyaan pada kuisioner awal, yang berguna untuk membantu penulis 
dalam mencari permasalahan yang terjadi di Binus Square. 
 
Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2014) populasi merupakan objek / subjek yang memiliki 
karakteristik tertentu yang telah dipilih oleh peneliti untuk dipelajari lebih dalam dan 
kemudian ditarik kesimpulan. Data untuk populasi pada penelitian ini diperoleh dari 
management Binus Square, yang meliputi mahasiswa dan mahasiswi yang aktif dan 
yang sudah tidak aktif di Binus Square, dari periode 2013 sampai 2017 yaitu sebanyak 
28.791 orang. 

Menurut Sugiyono (2014) sampel merupakan bagian dari jumlah yang terdapat 
pada populasi. Karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga maka peneliti hanya 
akan mengambil beberapa sampel untuk penelitian ini, dimana sampel yang diambil 
akan mewakili populasi tersebut, Peneliti akan melakukan teknik probability sampling 
yang merupakan teknik pengambilan sampel yang sama terhadap semua anggota 
populasi dimana akan diambil secara acak, Sugiyono (2014).  
 

3. HASIL DAN BAHASAN 
Analisis Deskriptif 
Tabel Hasil 1 Statistik Deskriptif Variabel Kualitas pelayanan (X) 

No Items N Min Max 
Mean 

Indikator 
Mean 

Dimensi 

1 
Fasilitas yang disediakan di Binus 
Square bersih 

 
100 

 
2 

 
5 

 
4.22 

 
4.22 

2 
Petugas di Binus Square melayani 
mahasiswa dengan tepat dan akurat 

100 2 5 4.22 
 

4.22 

3 
Petugas Binus Square selalu 
merespon kebutuhan mahasiswa 

 
100 

 
2 

 
5 

 
4.26 

 
   4.08 

 
 

4 

Petugas di Binus Square memberikan 
informasi yang jelas kepada 
mahasiswa 

100 2 5 3.90 

5 
Front office staff di Binus Square 
mampu menjawab pertanyaan saya 

 
100 

 
1 

 
5 

 
4.13 

 
4.15 

 
 

6 

Pengetahuan petugas Binus Square 
mampu menumbuhkan rasa percaya 
saya 

100 1 5 4.18 

7 

Petugas Binus Square selalu 
mendengarkan apa yang disampaikan 
mahasiswa 

100 2 5 4.07 

 
4.02 

 
 

8 
 
 

Petugas Binus Square selalu ada di 
tempat ketika dibutuhkan 
 

Total Mean 

100 
 

2 
 

 
5 
 

 
3.98 

 
4.12 

Sumber : Hasil Olah Data 2018 
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Berdasarkan tabel 1 pernyataan yang diwarnai dengan warna merah diartikan 
sebagai nilai rata – rata dengan hasil terendah, sedangkan pernyataan yang 
ditandai dengan warna biru merupakan pernyataan yang memiliki nilai rata – rata 
tertinggi.  

Dari hasil diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pernyataan pada variabel x 
(kualitas pelayanan) dengan nilai rata - rata terendah terdapat pada pernyataan 
empat yaitu 3.90. Penyampaian informasi yang jelas selalu diberikan oleh petugas 
Binus Square kepada para penghuni. Selain itu petugas Binus Square selalu 
menjelaskan setiap informasi yang diberikan secara detail, dan adanya kemudahan 
bagi para penghuni dalam mendapatkan hal – hal yang dibutuhkan dimana hal 
tersebut juga dipengaruhi oleh adanya kemudahan dalam menemukan petugas.  

Hasil tertinggi yang didapat yaitu 4.26 yang terdapat pada pernyataan tiga. 
Dimana para petugas front office, security, dan engineering selalu ada ditempat 
ketika dibutuhkan, yang membuat para penghuni selalu mendapatkan respon 
dengan mudah. Hal lain yang mendukung adalah ketersediaan petugas selama 24 
jam, selama tujuh hari kerja. Petugas juga selalu memberikan respon yang ramah 
dan sopan dalam menanggapi setiap kebutuhan penghuni, dan berusaha untuk 
memberikan pelayanan terbaik. 

 Hasil lain yang dapat diambil pada uji deskriptif ini adalah pernyataan satu 
dengan nilai 4.22. Kebersihan fasilitas yang selalu terjaga seperti kamar mandi, 
cafeteria, gym, dan public area yang dibersihkan setiap hari secara rutin, dan 
adanya pemeriksaan yang dilakukan setiap hari oleh supervisor cleaning service. 
Selain itu disetiap sudut area dengan jarak sepuluh langkah terdapat satu tempat 
sampah seperti pada akses pintu masuk, lift, tangga, dan daerah sekitar lobby. 
Ukuran tempat sampah yang digunakan sebesar 42 liter, dan pembuangan untuk 
semua sampah menggukanan ukuran 660 liter yang berada dekat dengan lahan 
parkir Binus Square.  

Para penghuni menyatakan sikap setuju kearah sangat setuju berdasarkan 
nilai rata – rata yang didapat dari kualitas pelayanan yaitu sebesar 4.12 yang 
menandakan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan berada pada posisi baik 
kearah sangat baik. Hasil yang didapatkan dipengaruhi oleh pelayanan yang 
diberikan kepada para pelanggan sudah memenuhi standard dan harapan para 
penghuni Binus Square 

Nilai rata - rata dari dimensi tangible yaitu 4.22 dimana artinya penilaian 
responden berada diantara setuju kearah sangat setuju, yang berarti dimensi 
tangible sudah berada pada posisi baik kearah sangat baik. Para penghuni 
menyatakan setuju mengarah sangat setuju bahwa fasilitas yang disediakan oleh 
pihak Binus Square terjaga kebersihannya. 

Pada dimensi reliability nilai rata - rata yang didapatkan yaitu sebesar 4.22 yang 
menandakan bahwa penilaian responden berada diantara setuju kearah sangat 
setuju, dan dimensi reliability sudah berada pada posisi baik kearah sangat baik. 
Para penghuni menyatakan setuju mengarah sangat setuju bahwa para petugas 
Binus Square memberikan pelayanan dengan tepat dan akurat terhadap hal – hal 
yang dibutuhkan oleh para penghuni.  

Pada dimensi responsiveness nilai rata - rata yang diperoleh sebesar 4.08 yang 
menandakan bahwa penilaian para responden berada diantara setuju kearah 
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sangat setuju, dan hasil dari dimensi ini sudah berada pada posisi baik kearah 
sangat baik. Para penghuni menyatakan setuju mengarah sangat setuju, bahwa 
para petugas selalu memberikan respon terhadap setiap kebutuhan penghuni 
selama di Binus Square. Penghuni juga menyatakan setuju mengarah sangat 
setuju, dimana para petugas selalu memberikan informasi yang diperlukan oleh 
para penghuni dengan jelas 

Pada dimensi assurance nilai rata – rata yang didapatkan dari para responden 
sebesar 4.15 yang menandakan bahwa hasil yang didapatkan berada diantara 
setuju kearah sangat setuju, dan hasil yang didapatkan dari dimensi ini berada 
pada posisi baik kearah sangat baik. Para penghuni menyatakan setuju mengarah 
sangat setuju front office staff di Binus Square mampu menjawab setiap 
pertanyaan yang ditanyakan oleh mahasiswa dan meyakinkan para mahasiswa 
agar memilih Binus Square sebagai tempat tinggal mereka. Penghuni juga 
menyatakan setuju mengarah sangat setuju bahwa petugas di Binus Square 
menumbuhkan rasa percaya dalam memilih tempat tinggal selama perkuliahan. 

Pada dimensi empathy nilai rata – rata yang didapatkan sebesar 4.02 yang 
artinya penilaian para responden berada diantara setuju kearah sangat setuju, 
dimana hasil yang didapatkan berada pada posisi baik kearah sangat baik. Para 
penghuni menyatakan setuju mengarah ke sangat setuju bahwa setiap keluhan 
yang dirasakan selama berada di Binus Square selalu didengarkan oleh pihak Binus 
Square. Penghuni juga menyatakan setuju ke arah sangat setuju jika para petugas 
selalu ada ditempat ketika dibutuhkan. 
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   Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 

No Item N Min Max 
Mean 

Indikator 
Mean 

Dimensi 

1 
Saya bersedia untuk membeli 
ulang produk Binus Square 

 
100 

 
2 

 
5 

 
4.12 

 
4.12 

2 

Saya akan mengikuti perubahan 
produk lama yang diperbaharui 
oleh Binus Square 

100 2 5 4.06 
 

4.06 

3 
Saya akan merekomendasikan 
Binus Square kepada orang lain 

100 1 5 4.04 
 

4.04 

4 

Saya tidak mempermasalahkan 
harga ketika tinggal di Binus 
Square 

100 2 5 3.18 
 

3.26 

5 

Saya tetap tinggal di Binus 
Square dan tidak 
mempermasalahkan pesaing 
Binus Square yang menawarkan 
produk yang lebih menarik 

100 2 5 3.35 

6 
 
 
 

Saya memberikan masukan 
terhadap produk dan jasa yang 
diberikan oleh Binus Square agar 
sesuai dengan harapan saya 

 
 

Total Mean 

100 

2 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

3.86 
 
 
 
 
 

3.76 

3.86 

Sumber : Hasil Olah Data 2018 
 

Berdasarkan tabel 2 pernyataan yang diwarnai dengan warna merah 
diartikan sebagai nilai rata – rata dengan hasil terendah, sedangkan pernyataan 
yang ditandai dengan warna biru merupakan pernyataan yang memiliki nilai 
rata – rata tertinggi..  

Dari hasil diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pernyataan pada 
variabel Y dengan nilai rata - rata terendah merupakan pernyataan nomer 
empat yaitu 3.18. Dimana fasilitas yang diberikan oleh Binus Square sudah 
memadai seperti adanya fasilitas laundry, gym, reading room, dan mini market, 
serta pelayanan yang diberikan oleh Binus Square sesuai dengan harapan 
penghuni yang membuat harga bukan menjadi masalah untuk tinggal di Binus 
Square. 
 Hasil tertinggi dari yang didapatkan dari variabel Y yaitu 4.12 yang 
terdapat pada pernyataan pertama. Dimana hal ini dipengaruhi oleh 
kenyamanan yang didapatkan oleh para penghuni selama tinggal di Binus 
Square. Karena fasilitas – fasilitas yang dibutuhkan oleh para penghuni sudah 
cukup memadai seperti reading room, gym, mini market, cafeteria, dan kolam 
renang. Hal tersebut membuat para penghuni dapat melakukan semua aktifitas 
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yang mendukung kebutuhan mereka di dalam Binus Square, sehingga 
terjadinya pembelian secara ulang terhadap produk Binus Square. 
 Para penghuni menyatakan sikap netral kearah setuju terhadap 
kepuasan pelanggan dengan nilai rata – rata 3.76. Dimana hasil yang 
didapatkan menunjukkan bahwa para penghuni merasa puas terhadap Binus 
Square, karena kebutuhan para penghuni sudah terpenuhi secara baik selama 
tinggal di Binus Square. 

 Nilai rata – rata pada dimensi tetap setia adalah 4.12 yang menunjukkan 
bahwa hasil yang diproleh berada diantara setuju kearah sangat setuju, dimana 
hasil tersebut berada pada posisi baik kearah sangat baik. Para penghuni 
menyatakan setuju kearah sangat setuju bahwa mereka merasa nyaman dan 
ingin memperpanjang masa tinggal di Binus Square. Penghuni juga menyatakan 
setuju kearah sangat setuju terhadap pelayanan yang diberikan oleh Binus 
Square sudah memberikan kepuasan. 

Pada dimensi membeli produk baru yang ditawarkan mendapatkan nilai 
rata – rata sebesar 4.06 yang menunjukkan bahwa hasil tersebut berada 
diantara setuju kearah sangat setuju, hasil yang didapatkan berada pada posisi 
baik kearah sangat baik. Para penghuni menyatakan setuju kearah sangat 
setuju terhadap kepuasan yang didapatkan selama tinggal di Binus Square, 
sehingga mereka bersedia untuk mengikuti setiap perubahan produk lama ke 
produk baru yang ditawarkan oleh Binus Square.  

Pada dimensi merekomendasikan produk mendapatkan nilai rata – rata 
sebesar 4.04 yang menunjukkan bahwa hasil tersebut berada diantara setuju 
kearah sangat setuju, dimana hasil yang ada berada pada posisi baik kearah 
sangat baik. Para penghuni menyatakan setuju kearah sangat setuju bahwa 
mereka bersedia untuk merekomendasikan Binus Square orang lain karena 
mereka merasa nyaman dan tercapainya kepuasan pelanggan selama di Binus 
Square 

 Pada dimensi bersedia membayar lebih mendapat nilai rata – rata 
sebesar 3.26 yang menandakan bahwa hasil tersebut berada diantara netral 
kearah setuju, dimana hasil yang didapatkan berada pada posisi cukup 
mengarah ke baik. Para penghuni menyatakan netral kearah setuju kalau harga 
bukanlah sebuah permasalahan melainkan kenyamanan dan kepuasan yang 
didapatkan selama tinggal di Binus Square. Penghuni juga menyatakan netral 
kearah setuju, jika mereka lebih memilih untuk tinggal di Binus Square 
dibandingkan di tempat lain karena tercapainya kepuasan pelanggan selama 
tinggal di Binus Square. 

 Pada dimensi memberi masukan mendapat nilai rata – rata sebesar 
3.86 yang menandakan bahwa hasil tersebut berada diantara netral kearah 
setuju, dimana pada posisi ini berada diantara cukup kearah baik. Para 
penghuni menyatakan netral kearah setuju bahwa mereka bersedia untuk 
memberikan masukan terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh Binus 
Square agar lebih baik lagi kedepannya sesuai dengan harapan pelanggan. 
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Koefisien Determinasi 

Tabel 3 Koefisien Determinasi 

R R Square 

0.893a 0.797 

Sumber : Hasil Olah Data 2018 
Berdasarkan hasil diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada kolom R 

merupakan hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 
(koefisien korelasi) yaitu sebesar 0.893 yang berarti adanya hubungan yang sangat 
kuat dan searah atau positif. Pada kolom Rsquare menunjukkan besarmya pengaruh 
kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan (koefisien determinasi) yaitu sebesar 
0.797. Hal ini dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh kualitas pelayanan adalah 
79.7%, sedangkan sisanya sebesar 20.3% (100-79.7%) yang sisanya dipengaruhi oleh 
variabel – variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

 
Analisis Regresi Linier Sederhana 
Tabel 4 Hasil Pengujian Koefisien Regresi 

 

 

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil pengujian koefesien regresi yang 
dianalisis memperkirakan kepuasan pelanggan yang dipengaruhi oleh kualitas 
pelayanan adalah : 

Y (Kepuasan Pelanggan) = 4.996+ 0.535 X (Kualitas Pelayanan) 
Dari persamaan di atas dapat dianalisis apabila kualitas pelayanan tanpa 

kepuasan pelanggan (X = 0), maka kepuasan pelanggan sebesar 4.996. Apabila nilai 
kualitas pelayanan meningkat, maka kepuasan pelanggan juga akan mengalami 
peningkatan. 

Sebagai contoh jika (X = 1) maka Y = 4.996 + 0.535(1), akan diperoleh Y = 5.531. 
Jadi artinya kepuasan pelanggan dapat terus meningkat seiring dengan peningkatan 
dari kualitas pelayanan. 

 
 

 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficien
ts 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Consta
nt) 

4.9
96 

0.919  
5.43

4 
0.000 

Kualitas 
Pelayan
an 

0.5
35 

0.027 0.893 
19.6

15 
0.000 
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Koefisien Korelasi 
Tabel 5 Koefisien Korelasi 
 

Hubungan 
Variabel 

Korelasi Pengaruh 
Persamaan 
Regresi 

Uji 
Signifikan 
Pengaruh 

Kualitas 
pelayanan
 
Kepuasan 
pelanggan 

0.893 
(Sangat Kuat) dilihat dari 
tabel koefisien korelasi pada 
tabel 3.6 

79.7% 
Y = 4.996 + 
0.535X 

Signifikan 

 
4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pengaruh 
kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Binus Square, Jakarta Barat 
memiliki hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kualitas pelayanan yang ada di Binus Square cenderung berada pada posisi 
baik kearah sangat baik, yang diukur berdasarkan lima dimensi yaitu bukti 
fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. 

2. Kepuasan pelanggan yang ada di Binus Square cenderung berada pada posisi 
netral kearah baik, yang diukur berdasarkan lima dimensi yaitu tetap setia, 
membeli produk baru yang ditawarkan, merekomendasikan produk, 
bersedia membayar lebih, dan memberikan masukan 

3. Kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan yang ada di Binus Square yaitu sebesar 79.7%, sedangkan 20.3% 
lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 
 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian beserta kesimpulan yang didapatkan, maka dapat 
menghasilkan saran – saran  
 

Saran Akademis 
Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menemukan dan dapat 

menjelaskan faktor apa saja dan faktor utama yang mempengaruhi kualitas 
pelayanan terhadap kepuasan pelanggan yang diharapkan dapat digunakan 
sebagai panduan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Faktor lain yang 
mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan adalah 
kualitas produk dimana konsumen akan merasa puas apabila produk yang 
mereka gunakan berkualitas, harga yaitu produk yang mempunyai kualitas 
yang sama dengan harga yang relative murah akan memberikan nilai yang 
lebih tinggi kepada konsumen, dan faktor pribadi konsumen yang 
mencangkup kebutuhan pribadi (Harlie, M. 2016). 
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Saran Praktis 
Beberapa saran yang dapat diberikan bagi pihak Binus Square agar 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat tercapainya kepuasan 
pelanggan: 
1. Petugas Binus Square harus meningkatkan pengetahuan mengenai produk 

yang dijual, dan juga informasi secara umum sehingga dapat dengan mudah 
menjawab semua pertanyaan yang merupakan indikator dari dimensi 
kualitas pelayanan. Pihak Binus Square perlu melakukan briefing setiap hari 
kepada para petugas mengenai hal – hal penting yang perlu diketahui oleh 
para petugas seperti tamu VIP, event yang berlangsung, promo yang 
berlaku, dan produk yang dijual agar dapat menjawab setiap pertanyaan. 

2. Fasilitas yang ada di Binus Square bersih yang merupakan indikator dari 
dimensi kualitas pelayanan yang berada pada posisi setuju kearah sangat 
setuju perlu dipertahankan dan terus dijaga kebersihannya agar dapat 
memberikan kenyamanan bagi para penghuni. Pihak Binus Square perlu 
mempertahankan standard SOP, sehingga kebersihan fasilitas dapat tetap 
terjaga. 

3. Pihak Binus Square perlu terus mempertahankan kepuasan pelanggan, 
dimana pelanggan yang merasa puas akan merekomendasikan Binus Square 
kepada orang lain yang merupakan indikator dari dimensi kepuasan 
pelanggan. Walaupun hasil yang didapat dari indikator ini berada pada 
posisi setuju kearah sangat setuju kepuasan pelanggan perlu dijaga agar 
tidak mengalami penurunan yang dapat merugikan perusahaan.  

4. Harga produk yang ditawarkan oleh Binus Square merupakan indikator dari 
dimensi kepuasan pelanggan perlu dipertimbangkan kembali, walaupun 
nilai yang didapatkan dari indikator ini netral kearah setuju. Pihak Binus 
Square dapat memberikan promo menarik seperti program cashback bagi 
pelanggan yang melakukan pembayaran secara langsung selama dua tahun. 
Selain itu Binus Square dapat mempertahankan program yang sudah ada 
seperti cicilan pembayaran yang dikhususkan untuk pembayaran 
menggunakan kartu kredit. Serta dapat menambahkan fasilitas di Binus 
Square seperti membuat ruangan audio visual, studio musik yang diberikan 
kepada para penghuni agar tumbuhnya keinginan untuk tetap tinggal di 
Binus Square. 
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ABSTRAK 
 
Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar dari semua negara di dunia. Jumlah 
penduduk Muslim saat ini diperkirakan sekitar 222 juta individu. Jumlah besar ini 
menyiratkan bahwa sekitar 13 persen dari jumlah total Muslim di dunia tinggal di 
Indonesia, sehingga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki populasi mayoritas 
Muslim yang jelas. Indonesia juga merupakan negara mayoritas Muslim paling dinamis 
di dunia, dengan keragaman yang luar biasa di antara aliran Islam yang berbeda, 
kelompok etnis yang berbeda, dan komunitas agama yang berbeda. 222 juta Muslim 
Indonesia ini berpotensi menjadi wisatawan halal. Muslim Indonesia adalah target 
potensial untuk industri pariwisata di Indonesia dan negara lain. Pariwisata halal 
diperlukan untuk menarik wisatawan Muslim Indonesia untuk mengunjungi tujuan 
wisata. Pariwisata halal terdiri dari berbagai sektor yang saling terkait. Tujuan utama 
dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mendefinisikan konsep pariwisata halal 
dari perspektif Muslim Indonesia dengan unsur-unsurnya seperti hotel halal, 
transportasi halal (maskapai halal), makanan halal, paket wisata halal dan keuangan 
halal. Studi ini meneliti perilaku dan kebutuhan wisatawan Muslim Indonesia ketika 
mereka bepergian ke negara lain dengan fasilitas Muslim yang terbatas. Wawancara 
dengan menggunakan kuesioner terstruktur digunakan untuk memperoleh tanggapan 
dari perwakilan Muslim Indonesia seperti pakar Islam, panduan perjalanan, akademis, 
dan turis. 
Kata Kunci: Halal, Indonesia, tourism 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Indonesia memiliki populasi diperkirakan 266,79 juta pada tahun 2018. Indonesia juga 
merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, karena lebih dari 
87% penduduk Indonesia menyatakan Muslim pada sensus 2010. 9,87% beragama 
Kristen, 1,69% beragama Hindu, 0,72% beragama Budha dan 0,56% menganut agama 
lain. Konstitusi Indonesia memberikan kebebasan beragama meskipun pemerintah 
hanya secara resmi mengakui Islam, Protestan, Katolik Roma, Budha, Hindu, dan 
Konfusianisme. Tahun lalu berdasarkan data terakhir, jumlah wisatawan Indonesia 
yang bepergian ke luar negeri mencapai 9,1 juta orang, meningkat dari 2016 yang 
berjumlah 8,4 juta orang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lebih banyak orang 
Indonesia pergi ke luar negeri untuk liburan. Pertama, selama setahun terakhir agen 
perjalanan telah menawarkan liburan yang terjangkau di luar negeri. Kedua, lebih 
banyak orang Indonesia yang melakukan umrah, ziarah ke Mekah (Arab Saudi) yang 
dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Ketiga, lebih banyak orang Indonesia 
bekerja atau belajar di luar negeri. Keempat, kelas menengah Indonesia meningkat 
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tajam dan karenanya ada lebih banyak orang Indonesia yang mampu melakukan 
perjalanan ke luar negeri. 
Sebagian besar turis Indonesia pergi ke Singapura, berlokasi tidak jauh dari Indonesia. 
Segmen yang lebih kaya dari masyarakat Indonesia sebenarnya kadang-kadang 
mengunjungi Singapura hanya untuk beberapa jam untuk berbelanja. Juga Malaysia 
(khususnya Penang dan Kuala Lumpur), Thailand, Hong Kong dan Cina adalah tujuan 
wisata penting Asia bagi orang Indonesia. Sementara itu, karena haji dan umrah, lebih 
dari satu juta orang Indonesia melakukan perjalanan ke Arab Saudi setiap tahun. Agen 
perjalanan Indonesia Panorama JTB Tours, menambahkan bahwa Vietnam kini muncul 
sebagai tujuan populer baru bagi wisatawan Indonesia. Untuk segmen yang lebih kaya 
dari Society, Jepang dan Korea Selatan yang semakin populer. 

Tabel 1. Turis Indonesia & Paspor Baru 

 2014 2015 2016 2017 

Indonesians Going Abroad 
(in million) 

8.1 8.1 8.4 9.1 

Indonesians Making Passport 
(in million) 

n.a 2.9 3.0 3.1 

Sumber : https://www.indonesia-investments.com 

 Beberapa negara yang menjadi favorit wisatawan Indonesia adalah negara-
negara yang mayoritas non-Muslim, seperti Singapura, Thailand, Hong Kong, Cina, 
Jepang, dan Korea Selatan, sedangkan mayoritas wisatawan Indonesia yang melakukan 
perjalanan adalah Muslim. Umat Islam memiliki kewajiban untuk beribadah setiap hari 
seperti shalat lima waktu dan makan makanan halal. Menemukan tempat sholat dan 
makanan halal di negara yang bukan mayoritas Muslim adalah tantangan bagi Muslim 
yang bepergian ke negara itu. Untuk saat ini pariwisata halal terus tumbuh dalam 
beberapa tahun terakhir dan negara-negara berlomba untuk memenuhi kebutuhan 
wisatawan Muslim karena potensi besar untuk perjalanan yang dilakukan oleh umat 
Islam di seluruh dunia. 

 

2. PEMBAHASAN 
 

 Perilaku dan profil para pelancong Muslim telah berubah selama dua dekade 
terakhir. Mereka semakin melihat tujuan dengan layanan tingkat tinggi yang 
mempertimbangkan kebutuhan unik mereka. Mereka juga melihat tujuan yang aman 
bagi umat Islam, karena keselamatan yang nyata dan yang dirasakan telah menjadi 
prioritas tinggi. Beberapa tujuan - yaitu Malaysia, Dubai dan Turki - dapat mengambil 
manfaat dari perubahan perilaku ini, karena mereka mulai menawarkan akomodasi, 
fasilitas, dan layanan bagi wisatawan Muslim yang memenuhi kebutuhan mereka. 
 Halal berasal dari kata Arab yang berarti halal atau diizinkan. Mengacu kepada 
makanan, halal adalah standar makanan, seperti yang ditentukan dalam Al-Qur'an 
(kitab suci Muslim). Kebalikan dari Halal adalah haram, yang berarti melanggar hukum 
atau dilarang. Halal dan haram adalah istilah universal yang berlaku untuk semua 
aspek kehidupan. Istilah-istilah ini umumnya digunakan dalam kaitannya dengan 

https://www.indonesia-investments.com/
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produk makanan, produk daging, kosmetik, produk perawatan pribadi, farmasi, bahan 
makanan, dan bahan kontak makanan. 
 Menurut Fazal Bahardeen Pendiri & CEO Cresentrating, ada enam kebutuhan 
berbasis agama yang diidentifikasi sebagai area utama bagi para pelancong Muslim. 
Sementara mayoritas pelancong Muslim mematuhi beberapa kebutuhan ini, tingkat 
kepentingannya bervariasi di antara Muslim. Keenam kebutuhan berbasis agama 
tersebut adalah Makanan Halal, Fasilitas Sholat, Kamar Mandi Ramah Penggunaan Air, 
Layanan Ramadhan, Fasilitas dan Layanan Rekreasi dengan Privasi. Akyol dan Kilinc: 
2014 mengatakan bahwa sebagai ceruk pasar pariwisata “Ramah Halal” meliputi; Hotel 
halal, transportasi halal (maskapai halal), restoran makanan halal, paket wisata halal 
dan keuangan halal. Oleh karena itu, pariwisata halal terdiri dari berbagai sektor yang 
saling terkait. 
 Pelancong Muslim dituntut untuk mematuhi ketentuan pakaian, perilaku, 
makanan, dan doa (Zamani-Farahani dan Henderson, 2009). Misalnya, mencampur 
antara perempuan dan laki-laki non-mahram, perjudian, minum alkohol, berpakaian 
yang tidak pantas dengan mengekspos selain wajah dan tangan untuk perempuan 
(aurat), konsumsi makanan non-halal, hiburan tanpa izin misalnya, disko dan terlibat 
dalam pelacuran adalah dilarang selama bepergian (Din 1982; Hashim, Murphy, dan 
Mohammad 2006). 

3. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk mendapatkan data primer 
menggunakan wawancara, observasi, survei, dokumentasi dan studi literatur. 

 
4. HASIL & PEMBAHASAN 

 
 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pakar Islam, akademisi, 
traveler, dan pemandu. Semua menyatakan bahwa kebutuhan utama bagi wisatawan 
Muslim Indonesia adalah makanan dan ruang shalat halal ketika mereka bepergian. 
Makanan halal adalah mereka yang bebas dari komponen apa pun yang dilarang 
dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan hukum Islam (Syariah) dan diproses, dibuat, 
diproduksi, diproduksi, dan / atau disimpan menggunakan peralatan, peralatan, dan / 
atau mesin yang telah dibersihkan sesuai dengan Islam. hukum. Seiring dengan 
perkembangan teknologi, mencari makanan halal di tempat-tempat wisata, terutama 
di negara-negara non-Muslim, dapat dilakukan hanya dengan mencari melalui browser 
apakah makanan halal tersedia atau tidak. Jika tidak tersedia, beberapa solusi yang 
dilakukan oleh wisatawan Muslim Indonesia adalah membawa makanan sendiri, 
membeli roti, membeli makanan laut, dan menghindari makanan yang terbuat dari 
daging babi dan alkohol. 
 Ruang sholat juga sangat dibutuhkan, tetapi jika tidak ada tempat sholat saat 
bepergian, turis Muslim Indonesia sering berdoa di kendaraan, menemukan tempat 
yang sepi, atau kembali ke hotel untuk beribadah terlebih dahulu. Umat Islam harus 
bersih, oleh karena itu toilet yang menggunakan air dianggap sangat penting oleh 
wisatawan Muslim Indonesia yang bepergian. 
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 Ketersediaan hotel halal sangat dibutuhkan oleh wisatawan muslim indonesia 

ketika bepergian, tetapi tidak semua turis muslim indonesia memilih untuk menginap 

di hotel halal, karena masih ada sejumlah pertimbangan seperti lokasi dan harga hotel 

yang merupakan keputusan dari turis untuk memilih hotel. 

 
Table 2. Indonesian Muslim Tourist Needs 

Resources Indonesian Muslim Tourist Needs 

Islamic Expert Halal Food & Drinks, Halal Hotel, Prayer Room, 
Cosmetics, Medicine 

Academic Halal Food, Qibla direction, Prayer Room with Wudhu 
facility 

Guide Halal Food, Prayer Room, water-usage friendly 
washroom 

Traveller Halal Food, Prayer Room, water-usage friendly 
washroom 

Sumber: diolah oleh peneliti, 2018 

 Mereka semua setuju dua kebutuhan utama ketika Muslim bepergian adalah 
makanan halal dan ruang sholat. Pemandu dan pelancong sama-sama menyatakan 
bahwa kamar kecil ramah penggunaan air juga dibutuhkan saat Muslim Indonesia 
bepergian. Padahal menurut pakar Islam, pariwisata halal harus mencakup segala 
sesuatu mulai dari makanan halal, ruang shalat, hotel halal, kosmetik, dan obat-
obatan. Makanan halal harus disertifikasi untuk memberikan jaminan halal untuk 
memberikan rasa tenang kepada wisatawan Muslim. Ruang sholat memberikan 
kenyamanan bagi wisatawan muslim saat sholat. Hotel halal dengan konsep syariah, 
yaitu hanya suami dan istri yang bisa menginap, makanan halal tersedia, arahan kiblat 
tersedia, tidak menjual alkohol, dan ruang sholat tersedia. Kosmetik harus memiliki 
sertifikasi halal sehingga bahan yang digunakan untuk membuat produk juga berasal 
dari bahan halal. Saat ini Tiongkok, Eropa dan Korea Selatan memiliki banyak 
permintaan sertifikasi halal kepada Majelis Ulama Indonesia. Korea Selatan adalah 
negara yang memiliki produk kosmetik besar, saat ini mereka berusaha memberikan 
sertifikasi halal untuk kosmetik mereka karena mereka melihat pasar yang besar dari 
wanita Muslim. Obat-obatan juga memiliki pasar yang besar tetapi masih banyak yang 
tidak memiliki sertifikasi halal sehingga halal tidak dijamin. 

5. KESIMPULAN 
 

 Seiring dengan tumbuhnya kesadaran umat Islam Indonesia tentang produk 
halal, permintaan akan fasilitas dan produk halal semakin meningkat di berbagai 
tempat, termasuk tempat wisata domestik dan asing. Sebagai negara dengan 
mayoritas penduduk Muslim, sebagian besar makanan yang dijual adalah halal bahkan 
tanpa sertifikasi halal. Hanya ketika bepergian ke luar negeri, terutama negara-negara 
non-Muslim, turis Muslim Indonesia mulai mencari produk dengan sertifikasi halal 
karena mereka tidak yakin dengan produk tersebut. 
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 Sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa turis Muslim dengan berbagai 
tingkat kesadaran berbasis agama juga akan memiliki tingkat kepatuhan praktik yang 
berbeda. Sementara orang-orang Muslim yang taat berlatih pasti menginginkan 
sebagian besar dari kebutuhan berbasis agama mereka dipenuhi selama perjalanan, 
orang-orang Muslim yang kurang taat dapat lebih fokus pada komponen “Kebutuhan 
untuk Memiliki” Makanan Halal dan Doa. Berdasarkan penelitian, makanan halal dan 
ruang sholat adalah kebutuhan utama wisatawan Muslim Indonesia ketika mereka 
bepergian. Namun, semakin tinggi pengetahuan mereka tentang Islam, semakin tinggi 
kebutuhan akan fasilitas pariwisata halal tidak hanya makanan dan tempat sholat. 
Hotel-hotel halal, kosmetik, dan obat-obatan hanyalah beberapa contoh produk halal 
yang permintaannya meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan 
Muslim. 
 Keragaman Muslim di Indonesia membuat pandangan wisatawan Muslim 
Indonesia terhadap pariwisata halal tidak seketat Muslim Timur Tengah. Muslim 
Indonesia saat ini membutuhkan ruang sholat makanan halal, dan kamar kecil ramah 
penggunaan air saat bepergian. Namun kesadaran akan produk halal juga terus 
tumbuh di Indonesia dengan bukti bahwa produk yang memiliki sertifikasi halal lebih 
banyak diminati daripada produk yang tidak memiliki sertifikasi halal. Tempat wisata 
yang menargetkan turis Muslim harus mulai menyediakan makanan halal, ruang 
sholat, dan fasilitas lain yang memberikan kenyamanan bagi wisatawan Muslim. 
Sertifikasi halal di Indonesia untuk pengusaha kecil sebenarnya gratis sehingga mereka 
dapat menempatkan logo halal pada produk mereka tanpa membayar biaya sertifikasi. 
Ini dapat menarik wisatawan Muslim yang ingin mencoba produk tanpa khawatir. 
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ABSTRAK 
 

 Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perhitungan harga pokok 
produksi dan proses penetapan harga jual produk pada Rumah Makan Ayam Geprek 
Istimewa Bogor Perhitungan harga pokok produksi degan menggunakan metode full 
costing dan penetapan harga jual dengan menggunakan cost plus pricing. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Berdasarkan karateristik 
masalah yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini diklasifikasikan sebagai 
penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 
primer yang diperoleh langsung dari pihak perusahaan seperti data hasil wawancara 
dengan pihak perusahaan serta data berupa informasi biaya biaya produksi 
perusahaan selama bulan Februari 2019. Dari hasil analisis data, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perhitungan harga pokok produksi perusahaan lebih rendah 
dibandingkan dengan perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan 
metode full costing. Harga pokok produksi yang dihitung menggunakan metode 
perusahaan yaitu sebesar Rp 13.500 dan menurut metode full costing yaitu sebesar Rp 
15.122. Selain itu, penetapan harga jual perusahaan hanya melakukan estimasi dari 
perhitungan harga jual dengan tingkat mark up sebesar 40% yaitu sebesar Rp 18.900. 
Sedangkan dengan menggunakan metode cost plus pricing dengan mark up sebesar 
40% harga jual sebesar Rp 22.735. Jadi, penetapan harga jual harus dilakukan secara 
tepat karena harga jual yang terlalu rendah akan menyebabkan kerugian bagi 
perusahaan. Sehingga  manajemen sebaiknya menggunakan cost plus pricing method 
dalam menentukan harga jual agar supaya semua klasifikasi biaya dapat teridentifikasi 
dan dapat dihitungkan sehingga harga jual yang ditetapkan dapat lebih akurat. 
Kata Kunci: Harga Pokok Produksi, Full Costing, Cost Plus Pricing, Harga Jual 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Kondisi persaingan dalam usaha bisnis yang semakin ketat di jaman ini 
mengharuskan setiap usaha bisnis untuk meningkatkan kegiatan usahanya dalam setiap 
bidang. Hal ini dimaksudkan supaya tujuan utama dari usaha bisnis tersebut dapat 
tercapai, dimana hampir setiap usaha bisnis yang ada, baik dalam skala kecil maupun 
besar memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan laba sebaik mungkin yang 
diupayakan untuk perluasan dari usaha tersebut. Salah satu upaya yang terbaik dalam 
rangka perluasan usaha adalah dengan melakukan analisis terhadap pendapatan yang 
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diperoleh beserta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan laba yang 
diharapkan demi keberlangsungan dari usaha yang dimiliki. Suatu kualitas dan kuantitas 
dari sebuah produk barang atau jasa yang dihasilkan sangat berpengaruh terhadap 
peningkatan penjualan, oleh karena itu harus lebih diperhatikan. Menurut (Reppie, 
2013) baik perusahaan yang memilki motif mencari laba maupun tidak, manajer 
perusahaan harus selalu berusaha agar nilai keluaran selalu lebih tinggi dari nilai 
masukan yang dikorbankan untuk menghasilkan laba (untuk perusahaan yang bermotif 
laba) atau sisa hasil usaha (untuk perusahaan yang tidak bermotif laba).  

Menurut (Gitosudarmo, 2005) pengusaha perlu memikirkan tentang harga jual 
secara tepat karena harga yang tidak tepat akan berakibat tidak menarik para pembeli 
untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut, penetapan harga jual yang tepat tidak 
selalu berarti bahwa harga haruslah ditetapkan rendah atau serendah mungkin. 
Perhitungan harga pokok produksi sangat berperan dalam penentuan harga jual 
produk, sehingga harga yang ditawarkan oleh perusahaan dapat bersaing dengan 
perusahaan lain yang sejenis dengan kualitas produk yang baik pula. Menurut (Setiadi, 
Saerang, & Runtu, 2014) akuntansi biaya menyediakan data-data biaya untuk berbagai 
tujuan maka biaya- biaya yang terjadi dalam perusahaan harus digolongkan dan dicatat 
dengan sebenarnya, sehingga memungkinkan perhitungan harga pokok produksi secara 
teliti. Sejak  tahun  2014 sampai 2017,  jumlah  tempat  makan  di  Kota  Bogor 
cenderung   berfluktuatif. Adanya   peningkatan   dan   penurunan   jumlah tempat 
makan   menunjukkan   adanya   persaingan   yang   ketat   dalam   bisnis   kuliner. 
Akibatnya, para pesaing yang tidak mampu bertahan dalam bisnis ini pun terpaksa 
gulung  tikar. Pada tabel 1 dibawah dapat dilihat perkembangan rumah makan di kota 
Bogor dari tahun 2014 sampai 2017 terus mengalami peningkatan.  

 
Tabel 1 Perkembangan Jumlah Restoran dan Rumah makan di Kota Bogor 

Tahun Restoran Rumah Makan Total 

Jumlah Jumlah 

2014 90 157 247 

2015 102 175 277 

2016 112 165 292 

2017 117 182 117 
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor 2017 
 

Rumah Makan Ayam Geprek Istimewa merupakan salah satu rumah makan yang 
menawarkan menu cita ras tradisional yaitu olahan produk ayam yang berdiri sejak 
tahun 2003. Sampai saat ini Rumah Makan Ayam Geprek Istimewa sudah membuka 
beberapa cabang dan di kota lain seperti Bekasi dan Semarang. Salah satu ciri khasnya 
adalah ayam geprek yang diproses dengan pengolahan tradisional dan bumbu 
tradisional sehingga memiliki daya tarik bagi setiap orang yang datang menikmatinya.. 
Salah satu metode penentuan harga jual yang dilakukan oleh perusahaan adalah 
dengan menggunakan metode Mark-up Pricing. Dari latar belakang yang telah 
dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 
sebagai berikut : “Penghitungan Harga Pokok Produksi Dalam Menentukan Harga Jual 
Melalui Metode Cost Plus Pricing di Rumah Makan Ayam Geprek Istimewa Bogor”. 
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1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui metode penentuan harga jual melalui metode 
cost plus pricing di Rumah Makan Ayam Geprek Istimewa Bogor. 
 

2. TINJAUAN TEORI 
 
2.1 Akuntansi Biaya 

 
Menurut  (Fuad, Christine, & Nurlela, 2006) biaya yaitu satuan nilai yang 

dikorbankan dalam suatu proses produksi untuk mencapai suatu hasil produksi. Beban  
arus barang dan jasa, yang dibebankan kepada pendapatan (revenue) untuk 
menentukan laba (income), atau harga perolehan yang dikorbankan dalam  rangka 
memperoleh penghasilan dan dipakai sebagai pengurang penghasilan  disebut beban 
(expense), sedangkan nilai uang dari alat-alat produksi yang dikorbankan disebut harga 
pokok.Sedangkan menurut (Hansen & Mowen, 2013) biaya adalah kas atau nilai setara 
kas  yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi  
manfaat saat ini atau di masa depan bagi organisasi. Menurut (Fitrah & Retnani, 2014) 
menyatakan bahwa akuntansi biaya merupakan suatu alat bagi manajemen dalam 
menjalankan aktivitas perusahaan yaitu sebagai alat perencanaan, pengawasan dan 
pembuatan keputusan. Jadi dapat disimpulkan bahwa objek kegiatan dari akuntansi 
biaya adalah biaya, dimana informasi yang dihasilkan dari akuntansi biaya akan 
dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan oleh pihak internal perusahaan. 
Menurut (Dunia & Abdullah, 2011) mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan 
perusahaan, akuntansi biaya merupakan bagian penting dari ilmu akuntansi dan telah 
berkembang menjadi tool of managament, yang berfungsi menyediakan informasi biaya 
bagi kepentingan manajemen agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Informasi 
akuntansi biaya (cost accounting) membahas akuntansi keuangan dan akuntansi 
manajemen dengan menyediakan informasi biaya dari produk untuk pihak eksternal 
(pemegang saham, kreditor, dan berbagai pihak lain yang terkait) untuk keputusan 
investasi dan kredit serta para manajer internal untuk melakukan perencanaan, 
pengendalian, pengambilan keputusan, dan pengevaluasian kerja. 
 
2.2 Harga Pokok Produksi 
 

Menurut (Dunia & Abdullah, 2011) biaya produksi diklasifikasikan dalam tiga 
elemen utama sehubungan dengan produk yang dihasilkan yaitu; bahan langsung 
(direct material), tenaga kerja langsung (direct labor), dan overhead pabrik (factory 
overhead). Pengklasifikasian ini bertujuan untuk pengukuran laba, dan penentuan harga 
pokok produk yang akurat atau tepat serta pengendalian biaya. Menurut (Bustami & 
Nurlela, 2009) mendefinisikan biaya produksi sebagai biaya yang digunakan dalam 
proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan biaya 
overhead pabrik. Biaya produksi ini disebut juga biaya produk yaitu biaya-biaya yang 
dapat dihubungkan dengan suatu produk, dimana biaya ini merupakan bagian dari 
persediaan.  
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Harga pokok produksi terbentuk karena adanya pembuatan produk yang 
bertujuan mengubah aktiva (berupa persediaan bahan baku) menjadi aktiva lain 
(persediaan produk jadi), atau adanya pengorbanan bahan baku yang dapat berupa 
biaya bahan baku akan membentuk harga pokok produksi (Akbar, 2015). Penentuan 
harga pokok produksi yang akurat sangat penting untuk analisis profitabilitas dan 
keputusan strategis yang berkenaan dengan desain produk, penetapan harga dan 
bauran produk. Menurut (Mulyadi, 2012), menyatakan bahwa manfaat informasi harga 
pokok produksi yaitu menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya 
produksi, menghitung laba atau rugi periodik, menentukan harga pokok persediaan 
produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Dalam menentukan 
harga pokok produksi terdapat berbagai cara atau metode yang dapat digunakan 
seperti full costing dan variable costing. 

 
2.3  Full Costing Methods 

 
 Full costing merupakan penentuan biaya produksi yang memperhitungkan 
semua unsur biaya produksi ke dalam produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, 
biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik baik yang berprilaku variabel 
maupun tetap (Rifqi, 2014) Rifqi juga menambahkan adanya biaya nonproduksi (biaya 
pemasaran dan biaya administrasi dan umum). Dimana semua biaya tersebut 
diperlakukan sebagai perolehan persediaan dan biaya produk (Gersil & Kayal, 2016). 
Biaya overhead pabrik tetap akan melekat pada harga pokok persediaan produk dalam 
proses akhir dan persediaan produk jadi yang belum laku dijual, dan barang dianggap 
sebagai biaya apabila produk tersebut telah terjual. Gersil dan Cevdet (2016), 
mengungkapkan bahwa produksi tidak akan terjadi tanpa timbulnya biaya overhead 
pabrik tetap, maka absorption costing atau full costing menganggap biaya overhead 
pabrik tetap sebagai biaya perolehan persediaan. 
 
2.4 Harga Jual 
 

Menurut (Hansen & Mowen, 2013) mendefinisikan harga jual adalah jumlah 
moneter yang  dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas 
barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Sedangkan menurut (Mulyadi, 2012) 
harga jual harus dapat menutupi biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar. Harga 
jual sama dengan biaya produksi ditambah mark-up”. Menurut (Garrison & Noreen, 
2000) harga penjualan suatu produk sangat dipengaruhi oleh biaya produksi. Biaya 
produksi merupakan faktor yang sangat menentukan tinggi atau rendahnya harga 
produk yang akan dihasilkan atau ditawarkan kepada konsumen. Menurut (Aurora, 
2013) biaya produksi digunakan sebagai dasar pelaporan dimana biaya persediaan 
akhir akan dimasukkan dalam laporan posisi keuangan dan biaya pokok penjualan pada 
laporan laba rugi. Penentuan harga jual bukan sekedar kegiatan pemasaran atau aspek 
keuangan melainkan tulang punggung keberlansungan perusahaan. Menurut 
(Soemarso, 2005)) ada ada tiga bentuk penetapan harga jual, yakni : 
 
1. Penetapan harga jual oleh pasar (Market Pricing) . Dalam bentuk penetapan harga 

jual ini, penjual tidak dapat mengontrol  samasekali harga yang dilempar di 
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pasaran. Harga disini betul-betul ditetapkan oleh mekanisme penawaran dan 
permintaan. Dalam keadaan seperti ini, penjual tidak bisa menetapkan harga jual.  

2. Penetapan harga jual oleh pemerintah (Government Controlled Pricing). Dalam 
beberapa hal, pemerintah berwenang untuk menetapkan harga  barang/jasa, 
terutama untuk barang/jasa yang menyangkut kepentingan  umum. 
Perusahaan/penjualan yang bergerak dalam eksploitasi barang/jasa  tersebut di 
atas tidak dapat menetapkan harga jual barang/jasa.  

3. Penetapan harga jual yang dapat dikontrol oleh perusahaan (Administered or 
Business controlled pricing).  

 
2.5 Penentuan Harga Jual Cost Plus Pricing Method 
 

Menurut (Kristanti, 2013) Metode cost plus pricing merupakan metode 
penentuan harga melalui pendekatan biaya yang didasarkan atas biaya produksi 
maupun biaya non produksi yang tidak lepas dari penentuan harga pokok produksi. 
Pada metode cost plus pricng semakin perusahaa memproduksi dalam jumlah yang 
banyak maka harga jualnya semakin murah, sebaliknya semakin perusahaan 
memproduksi dalam jumlah yang sedikit maka harga jual semakin mahal. Sedangkan 
menurut (Fitrah & Retnani, 2014) Cost plus pricing method yaitu metode penentuan 
harga jual produk dimana harga dihitung berdasarkan biaya produksi dan biaya 
penjualan serta tambahan mark up yang pantas.  Harga jual berdasarkan cost-plus 
pricing dihitung dengan rumus seperti yang digunakan untuk menghitung harga jual 
dalam keadaan normal tersebut di atas, yaitu 

 

 
 
Dengan demikian ada dua unsur yang diperhitungkan dalam penentuan harga  

jual ini: taksiran biaya dan laba yang diharapkan.  Taksiran biaya dihitung dengan dua 
pendekatan : full costing dan variable costing.  Dimana kedua metode tersebut 
memperhitungkan semua biaya seperti biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja 
langsung dan biaya  overhead pabrik. Namun pada pendekatan full costing semua 
biaya baik bersifat tetap  maupun variabel akan diperhitungkan untuk menentukan 
harga pokok produksi. Sehingga pengeluaran biaya dalam proses produksi lebih 
mencerminkan kedetailan dalam setiap penentuan biaya produksi. 

Metode cost plus pricing merupakan metode pendekatan perusahaan untuk 
dapat menentukan harga jual produk persatuan, dimana dengan harga jual yang telah 
ditetapkan akan mampu menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses 
produksi dan menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan 
perusahaan. Dalam mengambil keputusan yang menyangkut biaya dan jumlah unit 
yang terjual, perusahaan memerlukan beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut 
dapat berupa kisaran biaya yang diperlukan untuk memproduksi produk perjenisnya 
atau persatuan. Sehingga perusahaan dapat mengetahui konstribusi marjin produk 
perjenis dan persatuan. 

 
 
 



BOGOR HOSPITALITY JOURNAL Vol.3 No.1 – JULI 2019 

42 
 

2.6 Paradigma Penelitian 
 Dengan menggunkan pendekatan biaya sebagai dasar penentuan harga jual. 

Dimana semua biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan baik itu biaya produksi 
maupun biaya nonproduksi akan diperhitungkan sebagai dasar penetapan harga. 
Metode cost plus pricing sebagai salah satu metode penetapan harga yang tidak lepas 
dari pendekatan perhitungan harga pokok produksi. Terdapat dua metode perhitungan 
harga pokok produksi yaitu metode full costing dan variable costing. Dimana kedua 
metode tersebut memperhitungkan semua biaya seperti biaya bahan baku langsung, 
biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Kerangka berpikir merupakan 
model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah 
diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan variabel yang diteliti adalah 
penentuan harga jual produk maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai 
berikut : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. METODE PENELITIAN 
 

3.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

kuantitatif. Menurut (Arikunto, 2004) bahwa penelitian kuantitatif lebih banyak 
dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data 
tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Berdasarkan karakteristik masalah yang 
diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini diklasifikasikan ke dalam penelitian 
deskriptif kuantitatif.  Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan metode yang 
menganalisis dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan permasalahan yang 
diteliti melalui data-data yang telah ada. Menurut (Yusuf, 2014) penelitian deskriptif 

Rekomendasi Harga Jual 

Identifikasi and analisis biaya produksi 

Harga Pokok Produksi 

Metode Cost Plus Pricing 

Biaya Total  

% Mark Up 

Rumah Makan Ayam Geprek Istimewa 

Bogor 
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kuantitatif merupakan usaha sadar dan sistematis untuk memberikan jawaban 
terhadap sesuatu masalah dan atau mendapatkan informasi lebih mendalam dan luas 
terhadap suatu fenomena. 

 
3.2 Variabel Penelitian 

Definisi operasional yang diajukan sebagai bahan acuan pemahaman yang 
dikemukakan sebagai berikut  

Harga jual adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk 
memproduksi suatu barang atau jasa ditambah dengan persentase laba yang 
diinginkan perusahaan. Karena itu untuk mencapai laba yang diinginkan oleh 
perusahaan salah satu cara yang dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah 
dengan cara menentukan harga yang tepat untuk produk yang terjual.  

Markup Pricing atau dikenal juga dengan istilah cost-plus pricing adalah cara 
penentuan harga melalui penambahan suatu prosentase tertentu pada biaya langsung 
dari suatu produk. 

 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data serta keterangan yang diperoleh dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 
1. Studi lapangan  
Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada 
perusahaan yang menjadi objek penelitian. Selain itu juga melakukan wawancara 
sebagai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara 
bertanya langsung kepada pimpinan perusahaan maupun karyawan mengenai data 
yang ada sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Sehingga data yang diperoleh 
berupa informasi yang relevan dengan penelitian 
2. Studi pustaka  
Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, 
mengumpulkan, membaca dan mempelajari serta memahami literatur referensi yang 
bersumber dari buku, jurnal,  makalah dan sumber lainnya yang relevan dengan 
permasalahan yang dikaji guna mendapatkan kejelasan konsep dan landasan teori 
yang berkaitan dengan pembahasan. 
3. Dokumentasi  
Cara pengumpulan data dengan melihat catatan atau dokumen yang ada dalam 
perusahaan berupa biaya produksi, harga jual, biaya tetap dan biaya variabel serta data 
lainnya yang menunjang pokok pembahasan penelitian ini. 
 
3.4. Analisis Data 

Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjelasan perhitungan dengan 
menggunakan metode full  costing dalam menentukan harga pokok produksi yang 
kemudian informasi tersebut akan dijadikan landasan dalam penentuan harga jual 
produk. Melalui pendekatan biaya, harga jual akan ditentukan dengan menggunakan 
cost plus pricing. Biaya-biaya yang terjadi dalam proses produksi akan disajikan dalam 
rumus atau konsep-konsep yang telah ditentukan dalam metode full costing. 
a. Perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing adalah 

sebagai berikut: 
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Biaya bahan baku langsung xxx 
Biaya tenaga kerja langsung xxx 
Biaya overhead pabrik tetap xxx 

           Biaya overhead pabrik variabel xxx           + 
Harga pokok produksi xxx 

 
b. Perhitungan Penetapan Harga Jual 

Untuk mengetahui dan menganalisa masalah pokok dalam penulisan ini maka 
peneliti menggunakan metode analisis menurut (Sunarto, 2002) sebagai berikut : 

 
dan untuk menghitung % mark-up maka digunakan formulasi sebagai berikut menurut 
Sunarto (2002) : 

 
 Dalam penentuan harga jual menggunakan metode cost plus pricing semua 
unsur biaya harus diperhitungkan baik biaya produksi maupun biaya non produksi yang 
akan menghasilkan biaya total atau total harga pokok produksi adapun perhitungan 
biaya total yaitu: 

 
Selanjutnya harga jual dihitung dengan metode cost plus pricing dengan 

pendekatan full costing yaitu dengan cara menjumlahkan total taksiran biaya total 
dengan mark up (%) kemudian dibagi dengan volume produksi. Maka perhitungannya 
sebagai berikut: 

 
 
 

4. HASIL PENELITIAN 
 

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan Variabel Pelatihan 
 Dalam penyusunan penelitian ini penulis membahas tentang perhitungan harga 
pokok produksi dengan metode full costing. Rumah makan ini dalam menentukan 
harga pokok produksi, semua biaya yang terjadi diperlakukan sebagai biaya produksi 
sehingga terdapat unsur biaya non produksi yang dimasukkan dalam elemen harga 
pokok produksi. Unsur-unsur yang termasuk dalam perhitungan harga pokok produksi 
yang tepat sangat diperlukan dalam menentukan Perhitungan harga pokok produksi. 
Produk yang di hitung harga pokoknya dalam penulisan penelitian ini merupakan menu 
utama Rumah Makan Ayam Geprek Istimewa. Penulis mangambil penelitian mengenai 
produk ini karena Ayam Geprek Istimewa merupakan menu yang paling diminati di 
rumah makan ini. 
 



BOGOR HOSPITALITY JOURNAL Vol.3 No.1 – JULI 2019 

45 
 

 
4.2 Perhitungan Harga Pokok Produksi Bulan Februari 
 Berikut ini adalah data biaya bahan baku langsung yang penulis dapatkan dari 
Rumah makan Ayam Geprek Istimewa yang digunakan dalam membuat Ayam Geprek 
bulan Februari 2019 : 
a. Biaya bahan baku langsung 

 
Tabel 2 Biaya Bahan Baku Langsung Bulan Februari 

 
Sumber: Olahan Data 
 

Tabel 2 di atas menjelaskan biaya bahan baku langsung yang terjadi setiap kali 
melakukan produksi. Untuk satu kali produksi membutuhkan sepuluh ekor ayam 
potong. Karena satu ekor ayam jadi empat potong maka untuk setiap satu kali produksi 
dapat menghasilkan empat puluh potong potong. Jadi untuk biaya bahan baku 
langsung per porsi sebesar Rp 11.831,-. 

 
b. Biaya Tenaga Kerja 

Tabel 3 Biaya Tenaga Kerja Langsung Bulan Februari 

Menu 
Yang 

Ditangani 
Lama 

Produksi 
Gaji 

Perbulan 
Alokasi 

Persentase Biaya 
Ayam 
Goreng 

120 
menit 

3.000.000 

60% 
1.800.000 

Soto 
80 
menit 

30% 
900.000 

Sambal 
30 
menit 

10% 
300.000 

Sumber : Olahan data 
 

Berdasarkan Tabel 3 tersebut menjelaskan biaya tenaga kerja langsung yang 
terjadi setiap bulan. Untuk satu kali produksi membutuhkan sepuluh ekor ayam potong. 
Untuk bulan Februari sudah terjadi produksi sebesar 550 ekor ayam. Karena 1 ekor 
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ayam jadi 4 potong maka untuk bulan Februari terjadi produksi sebesar 2.200 porsi. Jadi 
biaya tenaga kerja langsung yang terjadi di bulan Februari adalah: 

 
Biaya tenaga kerja langsung alokasi   =  biaya tenaga  
Total Produksi           kerja 
1.800.000 
  = Rp 818 
 2.200 
 
c. Biaya Overhead 

1. Biaya bahan baku tidak langsung 
Tabel 4 Biaya Bahan Baku Tidak Langsung Bulan Februari 

 
Sumber : Olahan Data 

Tabel 4 tersebut menjelaskan biaya bahan baku tidak langsung yang terjadi 
setiap kali melakukan produksi. Untuk satu kali produksi membutuhkan 10 ekor ayam 
potong. Karena satu ekor ayam jadi empat potong maka untuk setiap satu kali produksi 
dapat menghasilkan empat puluh potong. Total biaya bahan baku tidak langsung dibagi 
empat puluh. Jadi untuk biaya bahan baku tidak langsung per porsi sebesar Rp 564,-. 

 
2. Biaya Overhead Lainnya 

Tabel 5 Biaya Overhead Bulan Februari 

No Keterangan Biaya 

1 Biaya Sewa  Rp 3.000.000 
2 Biaya Air dan 

Listrik 
Rp 1.200.000 

Total Rp 4.200.000 

Sumber : Olahan Data 
 
Tabel 5 tersebut menjelaskan biaya overhead yang terjadi dibulan Februari. 

Untuk bulan Februari sudah terjadi produksi sebesar 550 ekor ayam. Karena satu ekor 
ayam jadi empat potong maka untuk bulan terjadi produksi sebesar 2200 porsi. Jadi 
biaya overhead yang terjadi di bulan Februari adalah: 

 
Biaya overhead lain-lain   =  biaya overhead lain-lain 
Total Produksi            

4.200.000  =  Rp 1.909         2200  
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d. Harga Pokok Produksi Bulan Februari 

Setelah menghitung biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya 
overhead, maka dapat di hitung harga pokok produksi dengan menjumlahkan: 

 
Bahan baku langsung   : Rp 11.831 
Biaya tenaga kerja  : Rp      818 
Biaya overhead tidak   : Rp      564 
    Langsung  
Biaya overhead lainnya : Rp   1.909 
HPP       Rp 15.122 
 

Dari informasi tersebut, perhitungan harga pokok produksi dengan 
menggunakan metode full costing memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan metode yang digunakan perusahaan. Dari data yang diolah diperoleh total biaya 
produksi ayam geprek sebesar Rp 15.122, hasil tersebut merupakan penjumlahan 
antara total biaya bahan baku sebesar Rp 11.831 , biaya tenaga kerja yaitu sebesar Rp 
818, dan total biaya overhead pabrik sebesar Rp 2.473, serta dibagi dengan jumlah unit 
produksi sebanyak 2200 porsi ayam geprek sehingga diperoleh harga pokok produksi 
per porsinya  yaitu sebesar Rp 15.122. 

 
4.3 Perhitungan Harga Jual 

4.3.1 Harga Jual menurut perusahaan 
Sebenarnya dalam menentukan harga jualnya perusahaan tidak memiliki 

metode yang khusus. Bisa dikatakan bahwa perusahaan menggunakan neive cost 
plus method, yaitu penetapan harga yang apa adanya. Artinya dalam menetapkan 
harga, perusahaan mengharapkan laba yang maksimal. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa penetapan harga jual produk dengan cara menghitung seluruh biaya yang 
dikeluarkan kemudian menambah persentase laba tertentu. Berdasarkan 
perhitungan harga pokok produksi perusahaan yang menghasilkan 2220 porsi 
ayam . Total biaya produksi menurut manajemen untuk bulan Februari yaitu 
sebesar Rp 13.500 per porsi ayam. Dari total biaya produksi tersebut, perusahaan 
melakukan estimasi untuk menentukan harga jual produknya dengan manajemen 
mengharapkan laba masing-masing sebesar 40% dari total biaya yang dikeluarkan 
Adapun cara perusahaan mentukan harga jual ayam gepreknya yaitu:  

Harga Jual per porsi :    
=        HPP + (% laba x HPP)  =   13.500 + ( 40% x 13.500) 

            =  13.500 + 5.400 
=  18.900 
Dari perhitungan diatas, harga jual per porsinya sebesar Rp 18.900 namun 

manajemen biasanya membulatkan harga jual tersebut menjadi Rp 19,000. 
 

4.3.1 Harga Jual menurut perusahaan 
 Penentuan harga jual cost plus pricing dengan pendekatan full costing, 
merupakan metode penentuan harga jual dimana biaya yang digunakan sebagai 
dasar dalam menentukan harga jual adalah semua biaya yang terjadi ditambah 



BOGOR HOSPITALITY JOURNAL Vol.3 No.1 – JULI 2019 

48 
 

biaya administrasi umum dan biaya penjualan. Dalam perhitungan harga jual yang 
dilakukan perusahaan, peruahaan hanya memperhitungkan unsur biaya produksi 
saja, sedangka biaya non produksi tidak diperhitungkan. Dalam penentuan harga 
jual cost plus pricing, semua unsur biaya dihitung dalam menentukan harga jual, 
baik itu biaya produksi(biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead 
pabrik) maupun biaya non produksi (biaya penjualan dan biaya administrasi dan 
umum) untuk menentukan total biaya atau total harga pokok produksi. Biaya non 
produksi pada Rumah Makan Ayam Geprek Istimewa meliputi biaya pemasaran, 
yaitu sebesar Rp 1.550.000 yang mencangkup biaya transportasi biaya ini 
dikeluarkan ketika perusahaan mengantarkan produknya kepada pelanggan 
(konsumen). Dan biaya administrasi dan umum yang mencangkup biaya telepon 
(biaya pulsa) sebesar Rp 450.000. Sebenarnya terdapat biaya iklan yang 
merupakan biaya promosi yang dilakukan oleh perusahaan untuk 
memperkenalkan produknya kepada konsumen. Manajemen hanya sekali 
membayar untuk dapat menikmati proses iklan yang dilakukan oleh media cetak 
seperti koran harian lokal. Besarnya biaya iklan yang harus dikeluarkan 
manajemen yaitu sebesar Rp 5.500.000/12 bulannya. Biaya tersebut rutin 
dikeluarkan perusahaan setiap  bulan sekali. Namun peneliti akan menghitung 
biaya iklan sebagai biaya non produksi dengan rincian sebagai berikut. 

 
Tabel  6 Biaya Iklan 

Biaya Iklan Waktu Biaya perbulan 

Rp 5.500.000 12 bulan Rp 458.333 
 
Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa setiap bulannya manajemen akan 

mengeluarkan biaya iklan sebesar Rp 458.333. Jadi selama bulan Februari  perusahaan 
mengeluarkan biaya non produksi yang terdiri atas biaya transportasi, biaya iklan dan 
biaya telepon (biaya pulsa). 
Biaya non produksi: 
- Biaya transportasi    Rp 1.550.000 
- Biaya iklan            Rp    458.333 
- Biaya telepon (biaya pulsa)    Rp    450.000 
  Total                  Rp  2.458.333 
 
 Diketahui bahwa selama bulan Februari perusahaan menghasilkan ayam geprek 
sebanyak 2200 porsi jadi dapat disimpulkan bahwa biaya non produksi untuk satu porsi 
ayam geprek adalah  Rp 2.458.333 : 2200 = Rp 1.117. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa perusahaan 
menginginkan laba sebesar 40% untuk setiap produk yang akan dijual. Penentuan 
harga jual dengan metode cost plus pricing merupakan penentuan harga jual yang 
paling sederhana yaitu dengan menambahkan sejumlah mark up atau persentase laba 
yang diharapkan perusahaan. Dengan menggunakan pendekatan full costing pada 
perhitungan harga pokok produksi akan menghasilkan perhitungan yang berbeda 
dengan perusahaan. Maka perhitungan penentuan harga jual cost plus pricing 
menggunakan metode full costing dengan mengharapkan laba sebesar 40% adalah 
sebagai berikut: 



BOGOR HOSPITALITY JOURNAL Vol.3 No.1 – JULI 2019 

49 
 

- Harga Pokok Produksi Rp 15.122 
- Biaya Non Produksi     Rp   1.117 
Biaya Total HPP    Rp  16.239 

Jadi harga jual untuk setiap porsi ayamnya  yaitu : 
Harga ayam geprek  per porsi = Biaya total + (% laba × biaya total) 

 = 16.239 + ( 40% x 16.239) 
 = 16.239 + 6.495 
 = 22.735 
 = Rp 23.000 ( dalam pembulatan) 

 
Penentuan harga jual pada perusahaan dengan metode cost plus pricing 

dengan pendekatan full costing mengalami perbedaan. Total biaya produksi pada 
perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing lebih 
tinggi dibandingkan perhitungan manajemen. Sehingga harga jual yang ditetapkan 
perusahaan dengan metode cost plus pricing terdapat selisih yaitu sekitar Rp 3.835. 

Perbandingan harga jual menurut manajemen dengan menurut metode cost 
plus pricing untuk penentuan harga jual ayam geprek yaitu dapat dilihat dalam tabel 7. 
 

Tabel 7 Harga jual menurut perusahaan dan menurut metode cost plus pricing 
Bulan Penghitungan 

Manajemen 
Cost 
Plus 
Pricing 

Selisih 

Februari Rp 18.900 Rp 
22.735 

Rp 
3.835 

 
Dari tabel di atas diketahui harga jual yang seharusnya ditetapkan manajemen 

apabila ingin mencapai laba sebesar 40% dari harga pokok produksi yang dikeluarkan 
yaitu Rp 22.735 dengan dibulatkan menjadi Rp 23.000. Meskipun perusahaan telah 
melakukan pembulatan harga dari Rp 18.900, harga jual tersebut masih mengalami 
selisih yang cukup besar yaitu Rp 3.835. 

Harga jual yang ditetapkan dengan menggunakan metode cost plus pricing 
dengan pendekatan full costing dan atas dasar biaya total (total harga pokok produksi) 
yaitu sebesar Rp 22.375.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penentuan harga 
jual produk dengan menggunakan metode cost plus pricing dapat menentukan harga 
jual produk yang lebih tepat dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. 
Sehingga perusahaan dapat meningkatkan harga jualnya dengan harapan bahwa 
perusahaan dapat menaikkan pangsa pasarnya ditengah persaingan Rumah Makan 
yang begitu ketat. 

 
5. KESIMPULAN & SARAN 

5.1 Kesimpulan  
 

1. Terdapat perbedaan perhitungan harga pokok produksi menurut metode 
perusahaan dengan metode full costing, hal ini terjadi karena adanya perbedaan 
pembebanan biaya sejak awal. Metode perusahaan tidak memperhitungkan BOP 
tetap sebaga biayai produksi. Sedangkan metode full costing akan membebankan 
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semua BOP baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat variabel. Karena itu, 
metode full costing lebih menguntungkan bagi pihak perusahaan karena akan 
membebankan semua biaya-biaya yang mempengaruhi proses produksi, sehingga 
menghasilkan harga pokok produksi yang lebih akurat. 

2. Penentuan harga jual pada perusahaan hanya mengguankan estimasi atau 
perkiraan dari harga perporsi ayam geprek untuk menetapkan harga jual. Harga 
jual untuk ayam geprek perporsi berdasarkan  hasil perhitungan manajemen yaitu 
sebesar Rp 18.900 dengan tingkat keuntungan sebesar 40%. Sedangkan menurut 
perhitungan dengan metode cost plus pricing yaitu sebesar Rp 22.735. Penentuan 
harga jual metode cost plus pricing dengan pendekatan full costing dapat 
menetapkan harga jual yang lebih efesien. Sehingga harga yang ditetapkan 
perusahaan dapat ditingkatkan, Karena persentase laba yang ditetapkan dengan 
metode cost plus pricing cukup tinggi atas dasar biaya total (total harga pokok 
produksi) per unit produk yang dihasilkan manajemen. 
 

5.2 Saran 
 

1. Perusahaan sebaiknya memperhitungkan seluruh unsur-unsur biaya overhead 
sehingga perhitungan harga pokok produksi menggambarkan total biaya produksi 
yang sesungguhnya atau biaya yang lebih akurat dan dapat dijadikan sebagai dasar 
dalam penetapan harga jual yang tepat. 

2. Manajemen Rumah Makan Ayam Geprek Istimewa sebaiknya menaikkan harga jual 
ayam perporsinya dari harga Rp 18.900 menjadi Rp 23.000 Hal ini bertujuan untuk 
meningkatkan daya saing dan menaiknya keuntungan yang ditawarkan manajemen 
dari harga sebelumnya. Penetapan harga tersebut akan memperoleh mark up 
sebesar 40%. 

3. Manajemen perlu melakukan pencatatan pembukuan terhadap keluar dan masuk 
biaya dan pendapatan serta pemisahan terhadap uang hasil usaha dengan uang 
pribadi yang dimiliki oleh pemilik. 

4. Manajemen perlu untuk melakukan pengendalian terhadap biaya-biaya yang 
selama ini dikeluarkan, sehingga bisa meningkatkan efisiensi terhadap biaya yang 
terjadi. 
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