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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan serta WOM pelanggan rumah makan di yogyakarta 

tepatnya di sleman. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua orang 

yang pernah berkunjung ke rumah makan dan telah selesai mengkonsumsi produk yang 

di tawarkan oleh rumah makan. Jumlah sampel yang diambil untuk penelitian ini 

sebanyak 160 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

kuesioner, yang sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Alat analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis model persamaan struktural (SEM). 

Kata kunci: Kualitas produk, Kualitas Layanan, Kepuasan Pelanggan, WOM. 

 

 

Abstract 

The aim of this research are to analyze the impact regarding to product quality and 

service quality satisfaction and also WOM restaurant costumers in Yogyakarta, 

specifically in Sleman. In this research, all costumers who have been visited to the 

restaurant and finish consumed the product that offered by the restaurant were act as 

the population. This research used 160 people as samples. The method which was used 

in this research, it was purposive sampling. The questionnaires was used as the 

instrument, which was done before by validity test and reliability test. The analysis tools 

that used were descriptive analysis and structural equations model (SEM). 

Keywords: product quality, service quality, costumers satisfaction, WOM. 

 

 

PENDAHULUAN 

“WOM” atau Word of Mouth Communication merupakan suatu komunikasi 

verbal antara satu orang dengan orang lain. WOM bisa di lakukan dengan tatap muka 

secara verbal atau melalui media elektronik seperti telepon genggam yang berupa 

pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk 

atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal (Kotler dan 

Keller, 2012). WOM dapat berupa komentar atau rekomendasi yang disebarkan 

pelanggan berdasarkan pengalaman yang diterimanya, memiliki pengaruh yang kuat 

terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak lain. WOM positif 

memiliki manfaat sebagai salah satu bentuk promosi dalam pemasaran. WOM juga 

menjadi referensi yang membentuk harapan pelanggan. Sebagai bagian dari bauran 

komunikasi pemasaran, WOM menjadi salah satu strategi yang dapat di manfaatkan 

oleh perusahaan. 

WOM positif umumnya terjadi karena ada kepuasan pelanggan yang terpenuhi 

terhadap apa yang menjadi harapan pelanggan. Pelanggan yang puas akan kembali lagi 

untuk menikmati produk dan layanan kemudian akan merekomendasikan kepada orang 
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lain. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kepuasan pelanggan. Schneider dan 

Bowen, (1999) menyatakan  bahwa pelanggan yang puas menunjukkan WOM positif. 

Kepuasan pelanggan adalah salah satu hal yang harus diperhatikan ketika organisasi 

mengharapkan adanya WOM. Apabila seorang konsumen mendapat pengalaman yang 

baik, maka tindakan yang dilakukan adalah baik. Begitu sebaliknya, konsumen akan 

melakukan tindakan yang buruk apabila pengalaman yang didapatkan tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Kepuasan pelanggan di rumah makan dapat diraih dengan 

cara memiliki kualitas produk dan kualitas layanan. Hal ini menjadi unsur pokok 

termasuk perencanaan dan pengembangan yang tepat untuk dipasarkan dengan 

menginovasi produk tersebut.  

Kualitas produk merupakan salah satu yang perlu di perhatiakan bagi produk 

makanan, kualitas produk berkaitan erat dengan kepuasan konsumen, yang merupakan 

tujuan dari kegiatan pemasaran. Kualitas produk menunjukkan dapat di percayanya 

makanan tersebut, kesegaran bahan yang di gunakan, penampilan  yang menarik, rasa 

yang menjadi ciri khas. Kualitas produk menjadi nilai tambah pada produk makanan, 

produk berkualitas mempunyai nilai tersendiri untuk penikmatnya, yakni konsumen 

yang membeli produk berdasarkan mutu, umumnya yang mempunyai loyalitas produk 

yang cukup tinggi dibandingkan dengan konsumen yang membeli berdasarkan orientasi 

harga (Sofjan, 2002).  

Kualitas produk tidak dapat berdiri sendiri untuk menghasilkan kualitas yang maksimal, 

maka perlu di imbangi dengan kualitas layanan yang baik juga sehingga dapat bersaing 

dalam dunia bisnis yang semakin kuat.  Rumah makan tidak hanya menawarkan 

makanan tetapi juga layanan. Pelayanan memiliki komponen yang dapat berwujud dan 

tidak berwujud dan membentuk citra merek (Ekinci dan Hosany, 2006). Kualitas 

layanan dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu yang dirasakan (perceived service) dan 

yang diharapkan (expected service). Bila yang dirasakan lebih kecil dari pada yang 

diharapkan, para pelanggan menjadi tidak tertarik dan cenderung tidak akan kembali 

lagi. Sedangkan jika yang terjadi adalah sebaliknya kemungkinan pelanggan akan tetap 

memilih tempat tersebut (Rangkuti, 2002). Pelanggan rumah makan tidak hanya 

menikmati rasa makanan tetapi juga menginginkan mendapatkan layanan selama 

mereka makan (Pugh, 2001). Pelayanan memiliki kesan emosi yang lebih membekas 

terhadap pelanggan saat mereka merasakan kualitas layanan, misalnya, sikap pelayang 

yang ramah dan sopan, cepat tanggap dalam menghadapi masalah dan melayani 

pelanggan (Pugh, 2001). Para pelangan mengunjungi rumah makan tidak hanya untuk 

menikmati makanan tetapi juga untuk menikmati suasana, layanan yang memuaskan. 

Ada beberapa penelitian yang telah difokuskan secara khusus pada rumah 

makan. Misanya layanan rumah makan kualitas (SQ), kepuasan pelanggan dan niat 

berperilaku dari pelanggan. Dengan pendekatan konfirmatori, yang didasarkan pada 

hasil dari studi eksplorasi Gaurav, (2016). Chih-Hsing Liu, et al, (2015) 

mengembangkan kerangka penelitian untuk menjelaskan hubungan antara kualitas 

restoran secara keseluruhan dan kepuasan pelanggan,  Sivadas and Jindal, (2017) 

menganalisis apakah atribut utama pelanggan kepuasan berbeda dalam dampaknya 

berdasarkan pada bagaimana kepuasan dikonseptualisasikan. Selanjutnya, mereka 

memeriksa dampak dari tindakan alternatif ini menjadi kepuasan dari mulut ke mulut 

(WOM). Model penelitian tentang kepuasan pelanggan dan WOM telah banyak di 

lakukan namun penelitian antara kualitas produk dan kualitas layanan yang 

mempengaruhi kepuasan pelaggan dan WOM yang di lakukan di wilayah Yogyakarta, 

sepanjang pengetahuaan peneliti belum banyak di lakukan, oleh sebab itu pada 
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kesempatan ini di ajukan penelitian yang berjudul pengaruh kualitas produk dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan serta word of mouth pelanggan rumah makan 

di Yogyakarta. 

 

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

WOM 

WOM adalah komunikasi orang ke-orang, komunikasi antara penerima dan 

komunikator yang penerima anggap tidak komersial, mengenai merek, produk atau 

layanan (Shao-Chang Li, 2012). Engel et al. (2001) mendefinisikan WOM sebagai cara 

menyampaikan pendapat, komentar, atau informasi. WOM adalah salah satu saluran 

yang paling penting dari penyebaran informasi antara orang-orang (Elvira,2017). Dalam 

sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kantor Urusan Konsumen AS, ditemukan bahwa 

satu individu yang tidak puas dapat memberi tahu sekitar sembilan orang lainnya 

tentang pengalaman mengecewakan tersebut. Di sisi lain, telah ditemukan bahwa orang 

yang puas biasanya hanya akan menceritakan kisah mereka kepada lima orang lainnya 

(Elvira,2017). Fokus manajemen tidak hanya mencakup WOM di antara konsumen. 

Aktivitas WOM dapat mencakup orang-orang yang memiliki kontak dengan organisasi 

dan karyawannya, seperti pelanggan, pemasok, agen, pesaing, masyarakat umum. dan 

pemangku kepentingan lainnya (Elvira,2017). Komunikasi WOM dapat negatif atau 

positif. WOM positif terjadi ketika pelanggan puas dengan produk atau layanan dan 

berbagi tentang hal itu dengan orang lain (Elvira,2017). WOM negatif adalah respons 

konsumen terhadap ketidak puasan dengan produk atau layanan. WOM dapat menjadi 

sumber informasi penting pra-pembelian bagi konsumen dalam proses pengambilan 

keputusan mereka. Intervensi, komunikasi WOM dapat dihasilkan secara spontan.  

Kekuatan WOM Sejak 1950 telah menjadi topik perhatian bagi peneliti perilaku 

konsumen (Elvira,2017) Penelitian telah membuktikan bahwa percakapan pribadi dan 

pertukaran informasi antara orang-orang mempengaruhi perilaku konsumen 

(Elvira,2017). WOM adalah independensi sumber informasi tidak memiliki kepentingan 

komersial dalam berbagi WOM. Itulah sebabnya konsumen menganggap WOM lebih 

kredibel dalam memberikan informasi. Menurut Buttle, (1998) karakteristik Word of 

mouath sebagai berikut: 

• Valence WOM dapat bersifat positif dan negatif. WOM yang bersifat 

positif terjadi ketika konsumen puas, sedangkan WOM yang bersifat 

negatif ketika konsumen merasa kecewa dengan kinerja dari produk/jasa.  

• Focus perusahaan berusaha menciptakan WOM pada perantara, supplier, 

karyawan, dan referral. 

•  Timing pelanggan melakukan WOM setelah proses pembelian atau 

setelah mendapatkan kesan pasca mengkonsumsi suatu produk/ jasa. 

• Solicitations WOM dapat ditawarkan  

• Intervention perusahaan secara pro-aktif melakukan intervensi untuk 

merangsang dan mengelola aktivitas WOM. 

Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction) 

Menurut Kotler & Keller (2009), kepuasan adalah perasaan senang  atau  

kecewa  seseorang  yang  muncul  setelah  membandingkan  antara persepsi/kesan  

terhadap  kinerja maupun  hasil  suatu  produk  dengan harapannya. Perbedaan antara 

yang diharapkan pelanggan dengan presepsi yang diberikan  produk atau jasa dalam  

usaha  memenuhi  harapan  konsumen  jika harapan  sama dengan presepsi maka cukup 
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puas, jika harapan lebih besar dari presepsi makan tidak puas, harapan lebih kecil dari 

presepsi pelanggan sangat puas.  

Kepuasan   pelanggan   sangat   tergantung   pada   persepsi   dan   ekspektasi 

pelanggan. Jadi produk atau layanan yang dapat memuaskan adalah produk atau layanan 

yang memberikan sesuatu yang dicari oleh konsumen sampai pada tingkat cukup. 

Sampai saat ini kepuasan pelanggan masih merupakan konsep yang sangat re-levan. 

(Kotler, 2000). Jika pelanggan merasa puas, maka ada kecenderungan untuk melakukan 

pembelian ulang. Jika saat pelanggan membeli dan menggunakan suatu produk, dan 

mampu memenuhi bahkan melampaui kebutuhan dan harapannya, maka akan terjadi 

kepuasan. Kotler (2000). 

Kotler menambahkan bahwa pelanggan akan membeli produk dari perusahaan 

yang pelanggannya memberikan nilai tertinggi. Total biaya pelanggan tersusun atas 

biaya moneter, biaya waktu, biaya energi, dan biaya psikis. Hubungan pelanggan terdiri 

dari penyampaian produk / jasa terhadap pelanggan yang meliput dimensi waktu 

tanggap dan penilai pakai yang dirasakan dan harga yang dipersepsikan. (Kotler, 2000 

di dalam Tony, 2004).  

Salah satu faktor yang menentukan kepuasan pelanggan adalah persepsi 

pelanggan mengenai kualitas produk. Kepuasan pelanggan, selain dipengaruhi oleh 

persepsi kualitas, juga ditentukan oleh harga, dan faktor-faktor yang bersifat pribadi 

serta yang bersifat situasi sesaat. Persepsi pelanggan mengenai kualitas produk tidak 

mengharuskan pelanggan menggunakan produk tersebut terlebih dulu untuk 

memberikan penilaian. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan pelanggan ada 

lima faktor (Lupyoadi, 2001) antara lain : 

a. Kualitas produk, yaitu pelanggan akan merasa puas bila hasil mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

b. Kualitas pelayanan atau jasa, yaitu pelanggan akan merasa puas bila mereka 

mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Emosi, yaitu pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa 

orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek 

tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. 

Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi sosial atau 

self esteem yang membuat pelanggan merasa puas terhadap merek tertentu. 

d. Harga, yaitu produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan 

harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada 

pelanggan. 

e. Biaya, yaitu pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau 

tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa 

cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. 

Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan memiliki 

pengaruh pada WOM. “How does word of mouth affect customer satisfaction” (Wenhua 

Shi, 2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa WOM positif atau negatif 

mempengaruhi kepuasan pelanggan dengan mempromosikan atau menurunkan harapan 

pelanggan. Hubungan ini dimoderasi oleh jenis produk, pada sumber WOM. 

“Alternative measures of satisfaction and word of mouth” (Sivadas and Jindal, 2017) 

dalam penelitiannya menunjukan hasil Penawaran inti (kualitas makanan atau kualitas 

barang dagangan) dan layanan mempengaruhi kepuasan Namun, pengaruh penawaran 

inti pada kepuasan relatif lebih dari layanan. Selanjutnya, sementara kepuasan 
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keseluruhan mempengaruhi WOM. “The antecedents and consequents of relationship 

quality in internet shopping”(Chung and Shin, 2010).  

Menunjukan hasil Semua karakteristik situs dalam ritel online memiliki pengaruh 

positif pada kepuasan pelanggan. Komunikasi karakteristik situs memiliki efek positif 

pada kepuasan pelanggan lebih banyak dari pada faktor-faktor lain (kenyamanan 

berbelanja, desain situs, informasi, dan keamanan). kepuasan memengaruhi  WOM 

positif.  Melalui tinjauan di atas, menunjukan bahwa adanya hubungan kepuasan 

pelanggan kualitas harapan dan persepsi pelanggan dengan WOM. Menerima positif 

WOM dapat meningkatkan kualitas harapan konsumen dan persepsi, sedangkan 

menerima WOM negatif bisa mengurangi harapan dan persepsi konsumen. Sehubungan 

dengan hal ini maka dalam penelitian ini di kemukakan hipotesis :  

H1 -  ada pengaruh kepuasan pelanggan di rumah makan terhadap WOM. 

Kualitas Produk  (Product Quality) 

Menurut  Kotler  dan  Keller, (2009),  kualitas  produk  adalah totalitas  fitur  

dan  karakteristik  produk  atau  jasa  yang  bergantung  pada  kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Untuk menentukan kualitas 

produk, menurut Kotler (2010) kualitas produk dapat dimasukkan ke dalam 9 dimensi, 

yaitu :  

1. Bentuk (Form) produk dapat dibedakan secara jelas dengan yang lainnya 

berdasarkan bentuk, ukuran, atau struktur fisik produk.  

2. Ciri-ciri produk (Features) karakteristik sekunder atau pelengkap  yang berguna 

untuk menambah fungsi  dasar  yang  berkaitan  dengan  pilihan-pilihan produk  

dan pengembangannya.  

3. Kinerja (Performance) berkaitan  dengan  aspek  fungsional  suatu  barang  dan 

merupakan karakterisitik  utama  yang  dipertimbangkan  pelanggan dalam  

membeli barang tersebut.  

4. Ketepatan/kesesuaian (Conformance) Berkaitan dengan tingkat kesesuaian dengan 

spesifik asi yang ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. 

Kesesuaian merefleksikan derajat ketepatan antara karakteristik desain produk 

dengan karakteristik kualitas standar yang telah ditetapkan.  

5. Ketahanan (Durabillity) Berkaitan dengan berapa lama suatu produk dapat 

digunakan.  

6. Kehandalan (reliabillity) Berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu 

barang berhasil  menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu 

tertentu dan dalam kondisi tertentu pula. 

7. Kemudahan perbaikan (repairabillity) Berkaitan dengan kemudahan perbaikan atas 

produk jika rusak. Idealnya produk akan mudah diperbaiki sendiri oleh pengguna 

jika rusak.  

8. Gaya (Style) Penampilan produk dan kesan konsumen terhadap produk.  

9. Desain (design) Keseluruhan keistimewaan produk yang akan mempengaruhi 

penampilan dan fungsi produk terhadap keinginan konsumen.  

Kualitas produk memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan, kualitas 

produk memberikan suatu ikatan pada pelanggan untuk selalu memiliki hubungan yang 

kuat dengan perusahaan dan dengan kurun waktu yang panjang. dengan ikatan tersebut 

membuat perusahaan dapat memahami dan selalu berusaha memenuhi harapan 

pelanggan serta kebutuhan mereka. Dengan demikian perusahaan dapat meningkat 

kepuasan pelanggan.  
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Kualitas produk dan kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang berbanding lurus 

karena kualitas dan kepuasan pelanggan berkaitan sangat erat. Kualitas memberikan 

suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan 

dalam jangka panjangan. Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan kepuasan 

pelanggan dimana perusahaan memaksimumkan pengalaman pelanggan yang 

menyenangkan dan meminimum atau meniadakan pengalaman pelanggan yang kurang 

menyenangkan.  

Beberapa hasil penelitian terdahulu menjelaskan hubungan kualitas produk dan 

kepuasan pelanggan, WOM. Factors influencing word of mouth behaviour in the 

restaurant industry (Jalilvand, et al, 2016). Pada penelitian ini menemukan bahwa 

kualitas makanan, kualitas interaksi pribadi, kualitas lingkungan fisik, dan nilai yang 

dirasakan berpengaruh signifikan terhadap WOM dengan cara tidak langsung melalui 

kualitas hubungan. Pada penelitian yang berjudul “Moderating roles of customer 

characteristics on the link between service factors and satisfaction in a buffet restaurant 

(Ramanathan et al, 2016) bahwa makanan adalah faktor yang paling signifikan 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, harga diikuti oleh, ambience dan jasa, secara 

berturut-turut, empat faktor pada kepuasan: ambience dianggap signifikan oleh 

pelanggan laki-laki,dan tidak signifikan bagi pelanggan perempuan :  pengaruh harga 

pada kepuasan jauh lebih tinggi bagi perempuan untuk pelanggan lelaki makanan dan 

layanan faktor yang penting bagi pelanggan muda. sementara dengan harga penting 

untuk pelanggan yang lebih tua. harga lebih rendah merupakan hal yang penting untuk 

pelanggan dengan tingkat pendapatan yang kurang, tetapi tidak penting bagi pelanggan 

berpendapatan tinggi.  

Pada penelitian yang berjudul “Restaurant Quality and Customer 

Satisfaction”(Almohaimmeed B, 2017) menunjukan dampak kualitas restoran terhadap 

kepuasan pelanggan. Hasil menunjukkan bahwa semua dimensi kualitas restoran 

memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan. Selain itu, dapat 

disimpulkan bahwa kualitas halal tidak diragukan lagi berpengaruh karena tidak ada 

restoran menyajikan makanan terlarang. Namun, dimensi lain juga sangat penting, 

terutama kualitas makanan (rasa, kesegaran makan dan jumlah makanan), kebersihan 

(tempat makan bersih dan staf bersih), responsif (layanan cepat) dan menu (tampilan, 

variasi dan pengetahuan tentang barang-barang).  

Sehubungan dengan uraian di atas maka dalam penelitian ini di kemukakan hipotesis :   

H2 -  Ada pengaruh antara kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan  di rumah 

makan  

H3 - Ada pengaruh antara kualitas produk di rumah makan terhadap WOM 

Kualitas Layanan (Service Quality) 

Parasuraman et al. (1988) mendefinisikan kualitas layanan sebagai Sikap 

konsumen yang berkaitan dengan hasil dari perbandingan antara harapan layanan 

dengan persepsinya tentang kinerja aktual. Kualitas layanan (service quality) dapat 

diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang 

nyata di terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya di harapkan atau 

inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Parasuraman et al. (1988), 

menyatakan dimensi kualitas layanan menjadi lima kategori dengan menggunakan 

analisis faktor :  
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1. Tangibles adalah sesuatu yang sifatnya berwujud, dapat di lihat seperti fasilitas 

fisik, peralatan dan penampilan. 

2. Reliabilitas adalah kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan dengan 

andal dan akurat. 

3. Responsiveness adalah kemampuan untuk menimbulkan rasa kepercayaan dan 

keyakinan serta membantu pelanggan, dan memberikan layanan dengan tanggap 

dan cepat. 

4. Assurance adalah jaminan yang di miliki tenaga kerja tentang pengetahuan dan 

kesopanan staf serta kemampuan untuk menyampaikan keyakinan, kepercayaan dan 

fasilitas terjamin.  

5. Empathy adalah perhatian pribadi yang peduli yang diberikan organisasi kepada 

pelanggannya.  

Beberapa hasil penelitian terdahulu menjelaskan hubungan antara kualitas 

pelayanan dengan kepuasan pelanggan serta penelitian dengan judul WOM the 

influence of service quality dimensions on customer satisfaction and customer loyalty in 

the chain restaurant context : a thai case. (Polyorat K, and Sophonsiri S, 2010)  

menunjukan bahwa dimensi kualitas layanan dapat menghasilkan dampak yang berbeda 

pada pelanggan kepuasan dan loyalitas pelanggan dalam konteks restoran berantai. 

Hasilnya mengungkapkan bahwa dimensi kualitas layanan tangibles dan empati 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan 

sementara tiga dimensi lainnya (keandalan, daya tanggap dan jaminan) tidak. Selain itu, 

kepuasan pelanggan tampaknya memediasi pengaruh dimensi kualitas layanan pada 

loyalitas pelanggan.  

Pada penelitian yang berjudul “How “quality” determines customer satisfaction 

Evidence from the mystery shoppers’ evaluation” (Chih-Hsing Liu et al, 2014). 

Menunjukan pengaruh kualitas dan tingkat layanan restoran, dan suasana fisik restoran 

berpengaruh terhadap kepuasan dan fasilitas pelanggan dari mulut ke mulut 

rekomendasi yang hasilnya signifikan sebagai penentu kuat untuk meningkatkan 

persepsi pelanggan terhadap kualitas keseluruhan restoran. Artinya, ada kecenderungan 

untuk berinovasi ketika manajer restoran memprioritaskan pelanggan kepuasan. 

Penelitian yang berjudul “the impact of service quality and customer satisfaction on 

customer’s loyalty : evidence from fast food of Malaysia” (Rasid I, et al, 2015) kualitas 

layanan dan kepuasan pelanggan kesetiaan pelanggan di restoran cepat saji Malaysia. 

Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas layanan dan kepuasan pelanggan ditemukan 

berhubungan secara signifikan dengan Tingkat signifikansi dengan loyalitas pelanggan 

sebagian berkorelasi dengan variabel dependen. Sehubungan dengan hal ini maka dalam 

penelitian ini di kemukakan hipotesis :  

H4 – Ada pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di rumah 

makan 

H5 – Ada pengaruh antara kualitas pelayanan di rumah makan terhadap WOM. 
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Gambar 1. Kerangka Model Penelitian 

 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan 

adalah data primer. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel 

bebas (independent variable) yaitu kualitas produk, kualitas layanan dan satu variabel 

intervening yaitu kepuasan pelanggan, dan variabel terikat (dependent variable) Word 

of Mouth. 

a) Kualitas Produk (Product Quality)(X1) Dalam penelitian ini indikator yang 

digunakan yaitu (Kotler dan Keller, 2009) 

• Jumlah variasi menu  

• Rasanya yang enak 

• Tampilan Makanan  

• Porsi sajian 

• Fresh/kehangatan  

• Hygiene/ Kebersihan 

b) Kualitas Layanan (Service Quality) (X2). Dalam penelitian ini indikator yang 

digunakan yaitu: Hardiyansyah (2011)  

 Penampilan pelayan dalam melayani pelanggan  

 Kenyamanan tempat  

 Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan 

 Merespon setiap pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan dan tidak 

membeda-bedakan pelanggan. 

 Petugas melakukan pelayanan dengan cepat dan tepat 

 Petugas melayani dengan sikap ramah dan sikap sopan santun 

c) Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction) (Y1) Ada pun Indikator kepuasan 

pelanggan yang di guanakan pada penelitian ini menurut Lena Elitan, (1999)  

yaitu :  

 Perasaan puas kualitas produk makanan 

 Perasaan puas pada porsi makanan   

Kualitas Produk 

Kualitas Layanan 

Kepuasan Pelanggan 
Word Of Mouth 



 

Julia Aria Kusuma | Pengaruh Kualitas Produk  Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Serta 

Word Of Mouth Pelanggan Rumah Makan Di Yogyakarta  
9 

 
 

 Perasaan puas dengan pelayanan di rumah makan ini Perasaan puas pada 

rasa makanan yang di sajikan  

 Perasaan puas dengan kebersihan dan kenyaman tempatnya 

d) Word of Mouth (WOM) (Y2) Indikator yang di gunakan saat ini mengikuti 

Babin et al (2005) menetapkan indicator WOM sebagai berikut:  

 Tidak keberatan untuk menceritakan hal-hal positif kepada orang lain. 

 Tidak keberatan untuk menceritakan mengenai kualitas makanan dan 

layanan di rumah makan.  

 Berbagi atau share dengan teman melalui media sosial mengenai rumah 

makan ini. 

Dalam penelitian ini, Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua 

orang yang pernah berkunjung ke rumah makan dan telah selesai mengkonsumsi produk 

yang di tawarkan oleh rumah makan. Jumlah sampel yang diambil untuk penelitian ini 

sebanyak 160 orang. Hal ini sudah sesuai dengan rekomendasikan jumlah sampel 

minimal adalah 5 kali dari jumlah item pertanyaan yang terdapat dikuesioner. (Hair et 

al., 2006, Ferdinand,2006). Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer, 

yaitu data yang diperoleh langsung dari responden anggota populasi sebagai sumber 

data. Dengan cara mengumpulkan data survey langsung kepada responden dan 

memberikan pertanyaan yang telah diuji dengan bentuk kuesioner penelitian. Penilaian 

jawaban responden menggunakan skala Likert 7 point, dimana responden tinggal 

memilih 1 dari 7 pilihan terhadap pernyataan yang diajukan kepadanya.Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis model persamaan struktural atau 

SEM (Structural Equation Modelling) dengan program AMOS.  

 Uji kualitas data normalitas merupakan asumsi bahwa setiap variabel dan 

semua kombinasi linear dari variabel berdistribusi normal (ghazali, 

2013). Terdapatnya normalitas dalam pengujian menandakan bahwa 

residual akan terdistribusi normal dan independen, yaitu perbedaan nilai 

prediksi dan skor yang sesungguhnya atau eror akan terdistribusi secara 

simetri disekitar mean sama dengan nol. 

 Uji Konfirmatori melakukan evaluasi model dengan menggunakan 

kriteria keselarasan (goodness of fit).Melakukan evaluasi model dengan 

menggunakan kriteria keselarasan (goodness of fit).  

 Uji Hipotesis Uji Hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu 

pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima 

atau menolak pernyataan ataupun asumsi sementara yang dibuat. Dengan 

melihat signifikan valuenya sesuai dengan teori jika signifikan nya < 

0,05 dinyatakan terbukti/diterima namun sebaliknya jika signifikan nya 

>0,05 maka hipotesis nya di tolak.   
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