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Perkembangan bisnis berbasis teknologi saat ini semakin berkembang ditandai
dengan banyaknya startup yang bermunculan. Fenomena seperti ini secara langsung
berdampak pula pada industri makanan karena semakin banyak yang menciptakan
layanan pesan antar untuk mempermudah konsumen. Salah satunya gojek, berdasarkan
data dari Marketeers.com sampai saat ini mereka sudah memiliki lebih dari 125.000
Restoran dan rumah makan yang telah bergabung dengan mereka. Menariknya
konsumen saat ini tidak hanya mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahaan
bertransaksi, tetapi kehalalaan suatu produk juga menjadi perhatian penting.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel Online food delivery,
halal awareness, kualitas produk, terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas
pelanggan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan objek penelitian adalah
kuliner yang ada di Yogyakarta. Desain penelitian yang digunakan adalah
menyebarkan kuesioner kepada 173 responden yang ada diyogyakarta dengan metode
purposive random sampling.

Variabel penelitian dianalisa dengan menggunakan Structural Equation
Modeling (SEM) dan diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Online food delivery
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan dan Kepuasan
Pelanggan. (2) Halal Awareness berpengaruh postif terhadap kepuasan pelanggan dan
loyalitas pelanggan. (3) Kualitas Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. (4) Kepuasan pelanggan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan.

Kata Kunci: Online Food Delivery, Halal Awareness, Kualitas Produk, Kepuasan,
Loyalitas
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The development of technology-based business is currently growing, marked by
the many startups that have sprung up. This phenomenon directly impacts the food
industry because more and more people are creating facilitate delivery services to
consumers. One of them is GOjek, based on data from Marketeers.com they already
have more than 125,000 restaurants and bistro that have joined them. Interestingly,
consumers today not only consider the convenience and ease of transacting, but the
halalness of a product is also an important concern.

This study aims to see the effect of Online food delivery, halal awareness,
product quality, on customer satisfaction and customer loyalty. This research was
conducted using the object of research is culinary in Yogyakarta. The research design
used was distributing questionnaires to 173 respondents in Yogyakarta with a purposive
random sampling method.

The research variables were analyzed using Structural Equation Modeling
(SEM) and obtained the following results: (1) Online food delivery had a positive and
significant effect on Customer Loyalty and Customer Satisfaction. (2) Halal Awareness
influences positively on customer satisfaction and customer loyalty. (3) Product Quality
has a positive and significant effect on customer satisfaction and customer loyalty. (4)
Customer satisfaction has a positive and significant effect on customer loyalty.
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PENDAHULUAN
Pada saat ini sangat banyak perusahaan ataupun Startup yang mencoba untuk

menawarkan produk ataupun jasa mereka melalui website yang mereka miliki
(Hallowell, 2001). Mulai dari penjualan produk kecantikan, elektronik, rumah tangga,
dan lain sebagainya. Google pada tahun 2017 menginformasikan bahwa laba/omset
penjualan E-Commerce mencapai USD 10,9 Miliar Jumlah ini 41% lebih besar dari
tahun sebelumnya yang hanya USD 5,5 Miliar.

Rumah makan atau restoran-restoran tidak mau ketinggalan dengan momen
yang sangat baik ini. Mereka yang awalnya hanya bersaing dari segi kualitas makanan
dan harga. Mereka mulai menawarkan jasa untuk menyampaikan produk mereka
dengan sistem Online food delivery. Perusahaan transportasi Gojek online, menyediakan
usaha Online food delivery dan mulai diluncurkan pada tahun 2015. Berdasarkan data
dari Marketeers.com sampai saat ini mereka sudah memiliki lebih dari 125.000
Restoran dan rumah makan yang telah  bergabung dengan mereka.

Kepuasan pelanggan juga menjadi kunci penting untuk dapat menciptakan
loyalitas pelanggan. Selain itu kepuasan pelanggan menjadi sebuah parameter penting
bagi pebisnis sehingga bisa terus berkelanjutan. Konsumen saat ini dalam memilih
produk tidak hanya mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahaan bertransaksi
tetapi kehalalan juga menjadi faktor penting. Kesadaran konsumen dipengaruh oleh
banyak faktor mulai dari bahan yang digunakan dalam makanan tersebut sampai
keyakinan agama para konsumen itu sendiri. Dalam pemikiran Islam, tentu saja
makanan yang halal tidak hanya tidak bercampur atau mengandung extra hewani yang
dilarang untuk di makan (Waskito, 2015). Tetapi ada kriteria lain yang harus
diperhatikan seperti penanganan, pengolahan, peralatan, alat bantu pengolahan,
pengemasan, penyimpanan, transportasi, distribusi dan ritel (Ahmad, Abaidah, &
Yahya, 2013).

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Loyalitas Pelanggan
Oliver, (1999) mengemukakan loyalitas merupakan komitmen yang dipegang

teguh untuk membeli kembali atau mengulang penggunaan produk / layanan yang
disukai secara konsisten di masa depan.

Pelanggan menjadi Loyal Menurut (Oliver, 1997) terdiri dari 4 tahap yaitu : (1)
Cognitive Loyalty, (2) Affective Loyalty, (3) Conative Loyalty, dan (4) Action Loyalty.

1. Cognitive Loyalty, Pada fase pertama ini konsumen memilih suatu produk
hanya berdasarkan pada kepercayaan merk semata sehingga disebut
sebagai tahap kesetiaan kognitif.

2. Affective Loyalty, Fase kedua, kesetiaan atau rasa suka terhadap suatu
merk telah berkembang atas dasar penggunaan konsumen yang
mendapatkan kepuasan secara kumulatif. Pada tahan ini pelanggan masih
cukup rentan untuk berganti merk atau mencoba merk lain milik
competitor mirip dengan Cognitif Loyalty.

3. Conative Loyalty, Fase berikunya dari loyalitas pelanggan adalah tahap
konatif (perilaku), tahap ini di pengaruhi oleh pengaruh positif yang
didapatkan berulang kali setelah menggunakan suatu merk atau produk.
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4. Action Loyalty merupakan tahap akhir dari loyalitas, dimana merupakan
sebuah komitmen yang terjadi akibat ketiga tahapan diatas yang akan
melahirkan tindakan atau aksi untuk membeli kembali suatu merk atau
produk.

Kepuasan Pelanggan
Perusahaan tentunya mengharapkan setiap pelanggan mendapatkan kepuasan

akan apa yang ditawarkan karenanya kepuasan pelanggan merupakan jantung bagi
marketing (Saad Andaleeb & Conway, 2006). Keller  dan Kotler  (2009:138-139)
menjelaskan secara umum kepuasan  (satisfaction)  adalah timbulnya perasaan  senang
atau  kecewa  seseorang dikarenakan  membandingkan  kinerja  yang diharapkan dari
produk  (atau  hasil)  terhadap ekspetasi  mereka. Kepuasan pelanggan menjadi sangat
penting bagi kebanyakan perusahaan karena kepuasan pelanggan  memiliki dampak
langsung terhadap aliran pendapatan atau keberlangsungan perusahaan dimasa
mendatang (Fornel, 1992).

Kepuasan pelanggan cukup sulit di jelaskan hanya dengan perhitungan karena
setiap pelanggan memiliki penilaian yang berbeda-beda akan suatu produk. Kustomisasi
lebih penting dari pada keandalan yang menentukan kepuasan pelanggan, harapan
pelanggan memainkan peran yang lebih besar pada sektor di mana varians dalam
produksi dan konsumsi relatif rendah, dan kepuasan pelanggan lebih berorientasi pada
kualitas daripada nilai atau harga (Fornell, Johnson, Anderson, Cha, & Bryant, 1996).

Kepuasan pelanggan dapat diteliti menggunakan 4 indikator Kim, (2007) yaitu:
Perasaan Senang, Merasa puas dengan layanan, Menerima lebih dari ekspektasi, Puas
dengan keseluruhan layanan.

Dalam penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Carpenter & Fairhurst,
(2005) di Southeastern university di US menemukan bahwa Kepuasan pelanggan
memiliki pengaruh yang positif terhadap loyalitas pelanggan. Sejalan dengan (Oliver,
1999) yang mejelaskan bahwa Kepuasan pelanggan dan Loyalitas pelanggan saling
berpengaruh.
 H1: Kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap Loyalitas pelanggan.

Online food delivery (OFD)
Online food delivery merupakan layanan Online-to-oflline (O2O) Platform atau

aplikasi mengumpulkan banyak restoran secara bersamaan serta menampilkan segala
pilihan menu untuk konsumen yang selanjutnya akan diantarkan kepada konsumen
dengan waktu yang sangat singkat (Lan, Ya, & Shuhua, 2016).

Pengembangan penjualan secara online berarti memberikan pilihan yang tidak
terbatas akan produk dan jasa kepada para konsumen serta memberikan komunikasi
secara real time dan fast delivery (Yeo, Goh, & Rezaei, 2017).

Dalam menggunakan Online food delivery ada beberapa hal yang menjadi
alasan yang mendasarinya. Menurut (Yeo et al., 2017) ada 5 hal yaitu: a. Motivasi
Hedonis (Hedonic Motivation), b. Pengalaman pembelian online sebelumnya (Prior
online purchase experience), c. Orientasi penghematan waktu (Time saving orientation),
d. Orientasi penghematan harga (Price saving orientation), e. Motivasi kenyamanan dan
kegunaan pasca-penggunaan (Convenience motivation and post-usage usefulness).

Ishak, (2008) dalam penelitiannya menjelaskan adanya hubungan antara
kepuasan pelanggan dalam belanja online dengan penyebab berupa karakteristik situs
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dan hasil dari setelahnya akan mendaptkan konsumen yang komit dan dapat
melakukkan komunikasi WOM. Melis et al., (2015) juga menjelaskan bahwa
pengalaman yang cukup banyak atau lebih dari satu kali pembelian akan dapat
menyebabkan loyalitas ke sebuah toko online, terutama mereka akan puas jika banyak
pilihan yang ditawarkan oleh toko online tersebut.
 H2: Online food delivery (OFD) memiliki pengaruh yang positif terhadap

Kepuasan Pelanggan
 H3: Online food delivery (OFD) memiliki pengaruh yang positif terhadap

Loyalitas Pelanggan

Halal
Halal merupakan kalimat yang diambil dari Bahasa arab al-ḥalāl yang jika

diartikan kedalam bahas Indonesia berarti diperbolehkan. Secara penggunaan, halal
ditujukan untuk menjelaskan berbagai hal atau kegiatan yang diperbolehkan
berdasarkan syariat Islam (Yasida, Farhan, & Andriansyah, 2016).

Bagi umat Islam konsep halal menjadi suatu hal yang mutlak dan jelas menurut
ketentuan syariat, sebagaimana tela di jelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat
172-173:

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rizki yang baik-baik yang kami
berikan kepadamu  dan  bersyukurlah  kepada  Allah,  jika  benar-benar  kepada-Nya
kamu  menyembah. Sesungguhnya  Allah  hanya  mengharamkan  bagimu  bangkai,
darah,  daging  babi,  dan binatang  yang  (ketika  disembilih)  disebut  (nama)  selain
Allah.  Tetapi  barang  siapa  dalam keadaan  terpaksa  (memakannya)  sedang  dia
tidak  menginginkannya  dan  tidak  (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Halal telah menjadi sebuah konsep yang universal yang tidak hanya mencakup
tentang transaksi bisnis yang adil, perasaan untuk menjaga hewan dan lingkungan,
prosedur penyembelihan, keadilan social dan kesejahteraan tetapi juga mencakup
produk seluruh produk dan layanan yang diberikan dengan sebuah kualitas terbaik
dalam memenuhi kesadaran dan kebutuhan yang akan semakin meningkat (Latif et al.,
2014).

Oleh sebab itu, diperlukan sebuah lembaga sertifikasi halal yang memiliki
kewenangan untuk memeriksa segala produk makanan, mulai dari persiapan,
penyembelihan, pemotongan, bahan yang digunakan, pembersihan, penanganan dn
pengolahan hinggan kepada transportasi dan distribusi, sebelum akhirnya sebuah produk
dapat dinyatakan memiliki standar halal (Latif et al., 2014).
Halal Awareness

Kesadaran merupakan kemampuan manusia untuk dapat memahami, merasakan,
dan menjadi sadar akan suatu peristiwa atau objek sehingga seseorang dapat
menyiratkan pemahanan dan presepsi terhadap peristiwa atau subjek (Aziz & Chok,
2013).

Menurut Ambali & Bakar, (2013) secara subjektif, kesadaran adalah sebuah
konsep relatif dimana seseorang mungkin sadar sebagian, cukup sadar atau benar-benar
sadar akan isu-isu yang berkaitan dengan aspek halal tentang apa saja yang dizinkan
oleh Allah (SWT). Ahmad et al., (2013) menjelaskan kesadaran halal berdasarakan
mengerti atau tidaknya seorang muslim mengenai apa itu halal, mengetahui proses
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penyembelihan yang benar, dan memprioritaskan makanan yang halal untuk di
konsumsi.

Dalam penelitian (Ambali & Bakar, 2013) menjelaskan ada 4 hal yang
mempengaruhi kesadaran seseorang tentang produk halal yaitu: a. Exposure  to ḥalāl,
b. Religious belief, c.Health reason of ḥalāl, d. Role of ḥalāl certification via logo/label.

Penelitian terdahulu Maulan, (2016) yang berjudul Consumers’ Loyalty Toward
Islamic Banking System: Does Halal Brand Awareness Matter? menemukan bahwa
kesadaran produk mempengaruhi kesetian konsumen terhadap produk halal dan yang
lebih penting adalah dapat memastikan konsumen akan tetap setia kepada system
perbankan Islam. Prastiwi & Auliya, (2016) yang berjudul Apakah Halal Awareness
dapat meningkatkan Repurchase Intention ? . Dalam penelitian ini di jelaskan bahwa
Variabel Halal Awareness tidak berpengaruh secara langsung repurchase intention,
tetapi dengan mediasi brand loyalty dapat memberikan hubungan antara halal
awareness dan repurchase intention.
 H4: Halal Awareness memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepuasan

Pelanggan
 H5: Halal Awareness memiliki pengaruh yang positif terhadap Loyalitas

Pelanggan
Kualitas Produk

American Society for Quality Control menjelaskan kualitas adalah total fitur dan
karateristik produk dimana selalu bergantung pada kemampuan untuk memberi
kepuasan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Sedangkan produk menurut (Kotler
& Keller, 2009) adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar atau pelanggan
untuk tujuan memuaskan keinginan atau kebutuhan, yang termasuk barang fisik, jasa,
pengalaman, acara, tempat, orang, organisasi, property, informasi dan ide. Kotler dan
keller dalam Kusuma, (2015) mendefinisikan kualitas produk adalah produk  atau jasa
yang telah memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan. Dalam penelitian ini produk
yang menjadi objek penelitian merupakan makanan.

Namkung & Jang, (2007) menjelaskan 6 indikator yang digunakan dalam
mengukur kualitas makanan yaitu a. Presentasi b. Variasi Menu, c. Pilihan sehat, d.
Rasa, e. Kesegaran , dan f. Suhu .

Hidayat, (2009) melakukan penelitian terhadap konsumen nasabah Bank
Mandiri di Jawa Timur menjelaskan bahwa kualitas produk memliki pengaruh terhadap
kepuasan pelanggan. Sejalan dengan penelitian Tsiotsou, (2006) melakukan penelitian
terhadap produk sepatu olahraga menjelaskan bahwa kualitas produk yang dirasakan
oleh konsumen memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan konsumen.
 H6: Kualitas produk memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepuasan

Pelanggan
 H7: Kualitas produk memiliki pengaruh yang positif terhadap Loyalitas

Pelanggan

METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu (1) data primer yang

didapat dari kuesioner yang telah dikumpulkan dan (2) data sekunder yang berasal dari
studi kepustakaan. Kuesioner yang disebarkan disajikan dengan bentuk skala likert lima
pilihan jawaban (sangat tidak setuju sampai sangat setuju). Objek penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kuliner yang ada di Yogyakarta. Sampel dalam
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penelitian ini menggunakan tehnik purposive random sampling. Kriteria sampel yang
diharapkan dalam penelitian ini adalah responden yang pernah menggunakan Online
food delivery untuk melakukan pembelian makanan secara online dan muslim.  Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM),
sehingga jumlah sampel yang ideal adalah 100 – 400 sampel (Hair et.al., 2009). Karena
disebabkan keterbatasan waktu tenaga dan biaya maka jumlah responden yang
didapatkan dalam penelitian ini berjumlah 173 responden. Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah: Online food delivery (OFD), Halal Awareness, Kualitas
Produk, Loyalitas Pelanggan, dan Kepuasan Pelanggan. Pada lampiran 1 akan
ditampilkan penjelasan lebih lanjut mengenai variabel operasional.

Uji Validitas
Penelitian ini menggunakan program AMOS 23 sebagai alat dalam membantu

penghitungan hasil kuesioner yang telah di sebarkan. Uji validitas ini dilakukan untuk
mengetahui apakah seluruh alat atau indikator yang digunakan dalam penelitian ini tepat
dan cermat dalam melakukan fungsi pengukurannya. Suatu indikator dapat digunakan
untuk analisis selanjutnya apabila memiliki nilai loading factor lebih besar atau sama
dengan 0,50. Apabila ditemukan indikator yang memiliki nilai dibawah 0.50 maka
indikator tersebut harus dihapus karena tidak valid.

Uji Goodness 0f Fit
Pengujian goodness of fit menggunakan structural equation model (SEM)

dengan menggunakan program AMOS versi 23. SEM merupakan sebuah tehnik
multivariate yang mampu mengkombinasikan aspek regresi berganda dan analisis factor
untuk selanjutnya mengestimasi hubungan ketergantungan secara simultan (Hair et.al,
2010). Berikut merupakan indikator ukuran fit model yang digunakan dalam penelitian
ini :

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas
Suatu indikator dapat digunakan untuk analisi selanjutnya apabila memiliki nilai

loading factor lebih atau sama dengan 0,50. Dari ouput hasil pengolahan data menggunakan
AMOS 23 seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian memiliki nilai ≥ 0,50. Sehingga
kesimpulan yang dapat ditarik seluruh indikator dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.

Ukuran Kategori
Chi-Square Diharapkan kecil
Goodness of Fit Index (GFI) ≥ 0,90
Root Mean Square Eror of Approximation
(RMSEA)

< 0,08

Root Mean Square Residual (RMR) < 0,05
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) ≥ 0,90
Tucker Lewis Index (TLI) ≥ 0,90
Comparative Fit Index (CFI) ≥ 0,90

Tabel 1
Kriteria Pengujian Kesesuaian Model (GOF)
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Gambar 1. Konstruk Penelitian

Hasil Uji Goodess of fit
Kriteria yang digunakan dalam pengujian Goodness of fit dalam analisis SEM

telah dijelaskan pada gambar 1. Hasil uji Goodness of fit menggunakan program AMOS
menunjukkan hasil Chi-Square (χ2) 382,065, Goodnes of fit (GFI) 0,868, Root Mean
Square Eror of Approximation (RMSEA) 0,027, Root Mean Square Residual (RMR)
0,022, Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 0,842, Tucker Lewis Index (TLI) 0,982,
Comparative Fit Index (CFI) 0,984. Melihat hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa konstruk dalam penelitian ini dapat diterima karena memenuhi 7 indikator
kriteria goodness of fit.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 2
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis Keterangan P Hasil
H1 Kepuasan Terhadap Loyalitas 0,048 Diterima
H2 Online food delivery Terhadap Kepuasan 0,002 Diterima
H3 Online food delivery Terhadap Loyalitas 0,023 Diterima
H4 Halal Awareness Terhadap Kepuasan 0,033 Diterima
H5 Halal Awareness Terhadap Loyalitas 0,036 Diterima
H6 Kualitas Produk Terhadap Kepuasan *** Diterima
H7 Kualitas Produk Terhadap Loyalitas 0,014 Diterima

Sumber : Data Primer diolah dengan AMOS 23
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Uji hipotesis dalam penelitian ini dengan cara membangkan nilai signifikansi
pada tingkat kesalahan 0,05. Sedangkan apabila nilai signifikansi lebih kecil daripada
tingkat kesalahan 0,05 maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian terdukung dan
dapat diterima. Berdasarkan hasil pengolahan hipotesis menggunakan AMOS versi 23
seperti terlihat pada tabel 2 seluruh hipotesis yang diajukan memperoleh nilai dibawah
0,05. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh hipotesis diterima.

Analisis
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kuliner yang ada di Yogyakarta perlu

untuk menggunakan layanan Online food delivery karena responden saat ini yang
kebanyakan lebih senang atau memilih untuk tidak membuang waktu hanya untuk
membeli makanan. Selain konsumen dapat membandingkan harga dari setiap kuliner
sehingga mereka dapat memilih harga yang sesuai dengan keinginan.

Hasil lain dari penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran halal yang dimiliki
oleh konsumen cukup tinggi dilihat dari nilai probabilitas. Tetapi belum tentu
mempengaruhi konsumen untuk loyal terhadap kuliner tersebut karena terkadang
konsumen tidak selalu memperhatikan logo halal yang ada pada makanan tersebut. Hal
ini dipengaruhi karena konsumen sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang
bagaimana makan yang halal. Serta tentu untuk menghindari larangan agama untuk
tidak mengkonsumsi makanan yang tidak halal.

Dari segi kualitas produk memiliki pengaruh yang tinggi dalam mempengaruhi
kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Temuan ini cukup menarik karena saat ini
kualitas produk dalam hal ini makanan menjadi perhatian yang penting untuk
konsumen. Konsumen akan memperhatikan setiap aspek yang ada dalam makanan
tersebut yang berkaitan dengan kualitas. Baik dari segi rasa, aroma, suhu bahkan
presentasi dari makanan yang mereka inginkan.

Dari temuan ini dapat dilihat bahwa sebenarnya kepuasan yang mereka dapatkan
setelah mencoba sebuah kuliner sebenarnya tidak berpengaruh terlalu tinggi dalam
memingkatkan loyalitas pelanggan. Karena di era persaingan bisnis yang sangat tinggi
saat ini kebanyakan konsumen menjadi tipe konsumen switcher atau berpindah-pindah
dari satu makanan ke makanan yang lain. Temuan ini tentunya dapat digunakan sebagai
patokan bagi para praktisi khususnya pada pelaku bisnis bahwa kuliner yang memiliki
layanan yang baik serta jaminan kualitas yang baik akan dapat meningkatkan kepuasan
dan loyalitas pelangganya.

Kesimpulan
1. Meskipun mendapatkan nilai probabilitas yang tidak terlalu tunggi tetapi kepuasan

pelanggan memiliki pengaruh yang positif terhadap loyalitas pelanggan terhadap
kuliner yang ada di Yogyakarta.

2. Online food delivery (OFD) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap kepuasan pelanggan terhadap kuliner yang ada di Yogyakarta.

3. Online food delivery (OFD) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap loyalitas pelanggan terhadap kuliner yang ada di Yogyakarta.

4. Halal Awareness memiliki pengaruh yang positif dalam meningkatkan kepuasan
pelanggan terhadap kuliner yang ada di Yogyakarta.

5. Halal Awareness memiliki pengaruh yang positif dalam meningkatkan kepuasan
pelanggan terhadap kuliner yang ada di Yogyakarta.
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6. Kualitas Produk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam
meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap kuliner yang ada di Yogyakarta.

7. Kualitas Produk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam
meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap kuliner yang ada di Yogyakarta.

Saran
1. Bagi pelaku bisnis kuliner yang ada di Yogyakarta. Temuan dari penelitian ini

dapat digunkan untuk menjadi masukan untuk meningkatkan layanan dari segi
online delivery dan jaminan kehalalan serta kualitas produk yang ditawarkan
dalam upaya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

2. Penelitian selanjutnya mungkin dapat meneliti Online food delivery yang saat ini
menjadi trend yang sangat baik di era digital saat ini dengan menambahkan aspek
lain yang lebih mendalam seperti perbedaan harga asli dengan harga online, dan
aspek biaya pengiriman yang dikenakan oleh pihak platform.
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Lampiran

Lampiran 1 - Variabel Operasional

Variabel Literatur Deskripsi Kode
Online
food
delivery
(Online)

Yeo, Goh,
& Rezaei,
(2017)

1. Menggunakan online  food  delivery  sangat
menyenangkan.

Online1

2. Saya  bisa  menghemat  uang dengan  melihat
perbandingan harga di Online Food Delivery.

Online2

3. Saya menggunakan layanan OFD dapat membantu
saya untuk mengerjakan hal-hal lainnya.

Online3

4. Saya  memiliki pengalaman  dalam menggunakan
layanan Online Food Deliver.

Online4

5. Secara keseluruhan dalam penggunaan OFD dapat
mempermudah transakti.

Online5

6. Saya merasa OFD sangat berguna. Online6
Halal
Awareness
(Halal)

Ahmad et
al., (2013)
Ambali &
Bakar,
(2013)

1. Saya mengerti apa itu halal. Halal1
2. Sangat  penting  untuk  mengkonsumsi  makanan

halal.
Halal2

3. Saya akan memperhatikan logo halal ketika akan
memakan sesuatu.

Halal3

4. Sebagai  seorang  muslim  saya  akan  selalu
mengkonsumsi makanan halal.

Halal4

5. Mengkonsumsi makanan halal merupakan bagian
dari ketaatan kepada islam.

Halal5

6. Saya  menyakini  mengkonsumsi makanan  yang
tidak halal itu merupakan dosa.

Halal6

Kualitas
Produk
(Produk)

Kivela,
Inbakaran,
& Reece,
(2000)
Ha &
Jang,
(2010)

1. Rasa dari makanan di Yogyakarta enak. Produk1
2. Saya  menyukai  karena banyak  menu  yang

ditawarkan.
Produk2

3. Saya menyukai aroma dari kuliner di Yogyakarta
sangat menarik.

Produk3

4. Saya  menyukai Presentasi makanan secara visual
menarik dan unik.

Produk4

5. Saya senang dengan porsi makanan di Yogyakarta
cukup banya dan dapat memuaskan rasa lapar saya.

Produk5

6. Saya menyukai  kuliner  di  Yogyakarta  karena
higienis dan bersih.

Produk6

7. Makanan  ketika  sampai  kepada  saya  masih  pada
suhu yang hangat.

Produk7
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Variabel Literatur Deskripsi Kode

Kepuasan
Pelanggan
(Puas)

Kim,
(2007)

1. Saya  Senang  dengan  kuliner  yang  ada  di
Yogyakarta.

Puas1

2. Saya  merasa  puas  dengan  kuliner  yang  ada  di
Yogyakarta.

Puas2

3. Saya  menerima  lebih  banyak  dari  pada  ekspektasi
daya terhadap kuliner di Yogyakarta. Puas3

4. Secara  Keseluruhan  saya  merasa  puas  dengan
kuliner yang ada di Yogyakarta.

Puas4

Loyalitas
Pelanggan
(Loyal)

Lin &
Wang,
(2006)

1. Saya bersedia  merekomendasikan kepada  orang lain
untuk membeli kuliner di Yogyakarta. Loyal1

2. Keyanikan  saya  tentang  kuliner  di Yogyakarta tidak
akan berubah.

Loyal2

3 . Saya tidak akan merubah preferensi saya meskipun
ada rekomendasi yang lain. Loyal3

4. Saya akan kembali membeli kuliner di Yogyakarta. Loyal4
5. Saya akan membeli kembali lebih sering kuliner di

Yogyakarta.
Loyal5
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