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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Word Of Mouth (WOM) 

Word of mouth (WOM) awalnya merupakan komunikasi santai antara 

orang-orang yang telah mengkonsumsi barang atau jasa atas evaluasi yang mereka 

rasakan sendiri yang kemudian tertarik untuk menggunakan barang atau jasa 

tersebut. word of mouth mengacu pada berbagi pendapat untuk meyakinkan 

konsumen lain agar menggunakan produk atau layanan tersebut. Dalam 

penyamapainnya word of mouth juga terbukti mengubah perilaku serta sikap 

konsumen baik dlingkungan di kantor, rumah, sekolah, di blog, situs jejaring 

sosial dan di mana pun konsumen tersebut berbicara (Hawkins et al., 2004). 

Word of Mouth (WOM) adalah informasi terkait produk yang disebarkan 

dari orang yang satu kepada orang yang lain. Brown et al (2005) mendefiniskan 

word of mouth sebuah aktifitas komunikasi yang digunakan dalam pemasaran 

guna untuk mengindikasikan tentang seberapa mungkin konsumen akan berbagi 

pengalaman kepada orang lain baik pengalaman positif maupun negatif tentang 

tentang proses pembelian atau konsumsi suatu produk maupun jasa. 

Menurut Word Of Mouth Marketing Association (WOMMA) yang 

merupakan badan resmi WOM dalam Sumardy (2011) mendefinisikan: 

“Word of mouth marketing is an effort by organization to effect to other 

how costumer create and distribute marketing-relevant information to other 

consumer, facilitate and amplify marketing relevant marketing among consumer”. 
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Definisi diatas memiliki arti bahwa pemasaran word of mouth adalah upaya 

dari organisasi untuk mempengaruhi konsumen agar mendistribusikan informasi 

pemasaran yang relevan dikalangan konsumen. 

Sweeney et al (2008) mengemukakan bahwa word of mouth adalah 

komunikasi interpersonal antara pengirim dan penerima yang dapat mengubah 

perilaku maupun pikiran si penerima sehingga persepsi atau tindakan tergantung 

pada sifat hubungan antara pengirim dan penerima. Kotler & Keller (2013) 

mengemukakan bahwa word of mouth (WOM) atau komunikasi dari mulut ke 

mulut merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi yang 

baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang 

bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. 

Kotler (2005) menyatakan bahwa dalam mengambil keputusan untuk 

menggunakan suatu produk konsumen akan lebih percaya terhadap suatu produk 

melalui rekomendasi yang diberikan oleh orang lain dibandingkan dengan 

promosi yang berasal dari perusahaan. Repo (1999) juga mengemukakan bahwa 

sumber utama yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pada 

saat melakukan pembelian dan untuk mengungkapkan kepuasan atau 

ketidakpuasan dengan pengalaman layanan yang dirasakan yaitu berasal dari 

komunikasi word of mouth. 

Menurut Sernovitz (2009), word of mouth dinilai sangat efektif karena asal 

kepercayaannya adalah datang dari orang yang tidak mendapatkan keuntungan 

dari rekomendasi mereka. Word of mouth menghasilkan percakapan yang sangat 

kaya dan dapat diandalkan. Percakapan yang berarti bagi orang lain, yang 
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membantu mereka membuat keputusan tentang apa yang benar-benar layak dibeli 

(Silverman, 2001, pp. 20-26). Word of mouth memberikan kecepatan 

pengumpulan pengalaman oleh karena itu. kejujuran alami word of mouth dapat 

menambah kredibilitas suatu perusahaan (Silverman, 2001, pp. 28-33). 

Dalam riset literatur pemasaran word of mouth mempunyai peran yang 

sangat penting bagi konsumen dalam proses pemilihan produk dan layanan (Gilly 

et al, 1998). Penelitian menunjukkan bahwa 76 persen dari semua keputusan 

pembelian dipengaruhi oleh word of mouth. Diperkirakan ada 3,4 miliar 

percakapan word of mouth setiap hari dan 2,3 miliar diantaranya adalah tentang 

merek (Balter, 2008, hal. 93 dalam jalilvand et al, 2017). Bahkan, penelitian 

menunjukkan bahwa sekitar 15 persen percakapan harian memiliki beberapa 

konten yang terkait dengan produk atau layanan (Jalilvand dan Samiei, 2012a). 

Disisi lain kekuatan word of mouth juga bertambah mengingat bahwa 

manusia adalah makhluk sosial yang senang berinteraksi dan berbagi, termasuk 

salah satunya mengenai masalah prefensi pembelian. Word of mouth mampu 

menyebar begitu cepat bila individu yang menyebarkannya juga memiliki jaringan 

yang luas. Dengan demikian dapat diketahui bahwa konsumen yang paling 

berharga bukanlah konsumen yang paling banyak membeli, melainkan konsumen 

yang paling banyak berkativitas word of mouth sehingga mampu membawa 

konsumen lain untuk membeli. 

Word of mouth dapat berupa positif dan negatif. Konsumen yang puas 

memiliki kecenderungan menghasilkan word of mouth positif terhadap layanan 

yang diterima, sementara bagi konsumen yang tidak puas cenderung menceritakan 
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kepada orang lain terhadap kekecewaan atas pengalaman buruk yang diterima 

(Wang, 2011). Ennew et al. (2000) menemukan word of mouth positif yang 

berasal dari konsumen yang puas dapat meningkatkan pembelian pada 

perusahaan. Dalam penelitian Gremler dan Brown, (1996) juga ditemukan bahwa 

konsumen yang mengkomunikasikan word of mouth positif cenderung akan 

menjadi konsumen yang setia.  

Penelitian Ha dan Jang (2010), juga mengungkapkan bahwa word of mouth 

adalah respons emosional pelanggan terhadap pengalamannya dalam 

mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Namun pada kenyataan semakin besar 

resiko yang dirasakan konsumen dalam membeli suatu jasa maka semakin aktif 

mereka dalam mencari dan mengandalkan berita word of mouth guna untuk 

membantu dalam pengambilan keputusan. Konsumen yang memiliki sedikit 

informasi mengenai suatu produk akan lebih bergantung pada word of mouth 

ketimbang pelanggan yang memiliki banyak informasi. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa word of mouth merupakan 

suatu bentuk komunikasi atau percakapan mengenai suatu produk antara satu 

orang dengan orang lainnya dimana dalam percakapan tersebut terdapat pesan 

atau informasi yang disampaikan yang tanpa tidak disadari oleh sipemberi 

maupun sipenerima informasi. 

2.2 Prediktor Word Of Mouth 

2.2.1 Kepuasan 

Oliver (1996) mendefiniskan kepuasan pelanggan yang mencakup 

perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. Bila kinerja 
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sesuai harapan atau melebihi harapan maka pelanggan akan merasa puas. 

Sedangkan Parasuraman et al. (1988) mendefinisikan bahwa kepuasan 

adalah persepsi konsumen terhadap pengalaman pernah dirasakan 

sebelumnya. 

Kotler dan Keller (2013) mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan 

senang atau kecewa terhadap hasil dari perbandingan antara kenyataan dan 

harapan yang diterima baik dari produk maupun jasa. Dari definisi diatas 

diambil kesimpulan bahwa kepuasan akan muncul ketika harapan konsumen 

sesuai dengan kinerja yang dirasakan sesuai dengan kinerja yang konsumen 

rasakan. Selain itu, kepuasan konsumen merupakan hal yang sangat penting 

karena secanggih apapun produknya, sehebat apapun promosinya namun 

bila pelanggan tidak puas makan produk tersebut tidak akan ada artinya. 

Konsumen yang puas merupakan jaminan secara tidak langsung bagi 

kelangsungan hidup perusahaan serta memberikan peluang untuk 

terciptanya pendapatan bagi perusahaan. Konsumen yang puas 

kecenderungan akan membeli ulang produk dan akan memberitahu kepada 

orang lain mengenai pengalaman baikyang dialaminya. Selain itu efek 

positif dari kepuasan pada word of mouth dapat dilihat dari fakta bahwa 

pelanggan yang puas sangat menghargai layanan yang ditawarkan (Bolton 

dan Lemon 1999). 

Studi empiris yang dilakukan oleh Brown et al (2005), menemukan 

bahwa efek dari kepuasan memiliki pengaruh positif pada kesediaan 

konsumen untuk merekomendasikan kepada orang lain, dalam hal ini ketika 
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konsumen memperoleh kepuasan yang tinggi dari perusahaan maka 

konsumen tersebut akan menceritakan kelebihan yang didapatkannya 

kepada orang lain. Penelitian Athanassopoulus et al., (2001) menemukan 

kepuasan berpengaruh langsung terhadap word of mouth. Dalam penelitian 

tersebut dijelaskan bahwa kepuasan konsumen dari kualitas layanan yang 

dirasakan akan menyebabkan word of mouth. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mangold (1999) juga menemukan 

pengaruh positif dari kepuasan terhadap word of mouth. Dalam penelitian 

tersebut juga dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan yang 

dirasakan oleh konsumen maka semakin kuat pula efek word of mouth yang 

dihasilkan. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Wong (2012) juga 

menegaskan bahwa kepuasan berpengaruh positif terhadap word of mouth. 

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa cara sederhana dan efektif untuk 

mempertahankan pelanggan dan mempromosikan word of mouth yang 

positif adalah dengan mendengarkan tuntutan pelanggan dan menyelesaikan 

masalah mereka. 

Beberapa penelitian lainnya juga menemukan bahwa kepuasan 

pengaruh positif pada word of mouth (misalnya, Bettencourt 1997; Bolton 

dan Lemon 1999; Verhoef et al. 2002). Hal ini menunjukkan bahwa ketika 

pelaku usaha mampu memberikan kepuasan kepada konsumen maka 

konsumen tersebut akan mengkomunikasikan word of mouth positif kepada 

konsumen lain (Brown et al. 2005; Hennig-Thurau et al. 2002). Sehingga 
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berdasarkan beberapa literatur tersebut dikemukakan hipotesis penelitian 

yaitu: 

H1: Terdapat pengaruh positif kepuasan terhadap word of mouth 

Dalam penelitian dilakukan Deng (2009) menemukan bahwa 

kepuasan konsumen adalah prediktor signifikan dari kepercayaan pelanggan. 

Menurut Garbarino dan Johnson (1999), kepercayaan (trust) dalam 

pemasaran jasa lebih menekankan pada sikap individu yang mengacu kepada 

keyakinan pelanggan atas keterandalan jasa yang diterimanya. Kepercayaan 

konsumen juga didefinisikan sebagai harapan yang dipegang oleh konsumen 

bahwa penyedia layanan dapat diandalkan untuk memenuhi janjinya 

(Sirdeshmukh, Singh, & Sabol, 2002, p. 17 dalam Cristiane-Daniel, 2008). 

Para ahli juga mendefinisikan kepercayaan sebagai perilaku terhadap 

integritas dan reliabilitas suatu perusahaan untuk memenuhi harapan 

pelanggan pada masa yang akan datang (Morgan dan Hunt, 1994; Moorman 

et.al, 1993). Maka dalam hal ini kepercayaan akan ada apabila satu pihak 

mempunyai keyakinan terhadap pihak lain yang terlibat dalam pertukaran 

yang mempunyai reliabilitas dan integritas (Morgan dan Hunt, 1994). 

Worchel (1979) dalam Lau dan Lee (1999) mendefinisikan 

kepercayaan sebagai kesediaan seseorang untuk menggantungkan dirinya 

pada pihak lain dengan resiko tertentu. Menurut Rousseau, Sitkin, Burt dan 

Camerer (1998), ada kesepakatan di antara para peneliti mengenai kondisi di 

mana kepercayaan menjadi relevan, salah satu kondisi tersebut adalah adanya 

risiko yang mengacu pada kemungkinan kehilangan yang dirasakan. 
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Studi konseptual (Nooteboom et al., 1997) dan empiris (Garbarino & 

Johnson, 1999; Morgan & Hunt, 1994) mengemukakan bahwa kepercayaan 

sebagai bahan dasar untuk pengembangan hubungan jangka panjang antara 

konsumen dan organisasi. Kepercayaan mempunyai peran yang sangat 

penting dalam hubungan jangka panjang antara pelanggan dan perusahaan 

yang mencakup kualitas, reliabilitas, integritas dan jasa yang disampaikan 

perusahaan (Morgan dan Hunt, 1994). 

Dalam (Cristiane-Daniel, 2008), Berry dan Parasuraman (1991) juga 

mengatakan bahwa hubungan customer company (abadi) membutuhkan 

kepercayaan (hal. 144), selanjutnya mereka juga mengatakan bahwa 

pemasaran layanan yang efektif bergantung pada manajemen kepercayaan 

karena keharusan konsumen dalam membeli layanan terlebih dahulu sebelum 

mengalaminya (p. 107). Bahkan, kesetiaan kepada perusahaan akan lebih 

besar ketika konsumen memiliki persepsi kepercayaan atau kepercayaan pada 

penyedia layanan (Hennig Thurau et al. 2002) 

Kepercayaan konsumen pada penyedia layanan terbentuk pada dua 

aspek yang berbeda, yaitu kepercayaan pada karyawan dan kepercayaan pada 

perusahaan (Sirdeshmukh et al., 2002). Perbedaan ini dapat terjadi karena 

dasar evaluasi yang berbeda, kepercayaan pada karyawan dibentuk oleh 

persepsi perilaku karyawan yang ditunjukkan selama sesi kerja, sedangkan 

penilaian mengenai kepercayaan pada perusahaan didasarkan pada kebijakan 

dan praktik yang mengatur pertukaran. Sebagai akibatnya, konsumen 

memiliki penilaian yang berbeda tentang kepercayaan dalam kaitannya 
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dengan karyawan dan perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian 

berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa kepercayaan memegang 

peran penting dalam hubungan jangka panjang antara konsumen dengan 

perusahaan terutama mencakup kepercayaan mengenai kualitas, reliabilitas, 

integritas dari jasa yang disampaikan oleh perusahaan. 

Setiap perusahaan yang ingin memenangkan persaingan dalam 

bisnisnya tentu akan memberikan perhatian penuh pada kepuasan konsumen. 

Perhatian penuh terhadap kepuasan tersebut akan memberikan dampak positif 

terhadap perusahaan. Penelitian yang dilakukan jalilvand et al (2017), 

menemukan bahwa kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap 

kepercayaan. Kepuasan konsumen merupakan sikap yang didasari oleh 

pengalaman masa lalu dimana pengalaman tersebut mendukung 

berkembangnya kepercayaan yang dirasakan oleh konsumen tersebut. Maka 

dalam hal ini konsumen percaya bahwa kejujuran dan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan permintaannya. Dengan 

demikian jika konsumen merasa puas maka ia akan percaya pada perusahaan 

tersebut. 

Dalam penelitian Boshoff dan du Plessis (2009) meneukan bahwa 

kepuasan memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan. Dalam penelitian 

tersebut dijelaskan bahwa untuk memperoleh kepercayaan dari konsumen 

maka konsumen harus memiliki pengalaman menyenangkan sebelumnya 

sehingga konsumen puas dan akhirnya mengarah pada kepercayaan. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Olaru (2008) yang menyatakan bahwa pengalaman 
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positif konsumen telah menyebabkan kepuasan dan pengalaman yang 

memuaskan mengakibatkan kepercayaan sehingga konsumen tersebut akan 

berbagi pengalamannya kepada orang lain berupa word of mouth yang positif. 

Dalam penelitian yang dilakukan Gremler et al. (2001), menemukan 

bahwa kepercayaan memiliki pengaruh positif pada word of mouth. Jalilvand 

et al (2017), juga ditemukan bahwa kepercayaan secara signifikan 

berhubungan positif dengan word of mouth. Dalam penelitian tersebut 

dijelaskan jika kepercayaan pelanggan meningkat maka komunikasi word of 

mouth positif tentang perusahaan lebih mungkin meningkat dan kepercayaan 

tersebut merupakan hasil dari tiga dimensi hubungan interpersonal lainnya: 

koneksi pribadi antara konsumen dan karyawan, keintiman karyawan dengan 

konsumen dan juga kehadiran hubungan interpersonal antara karyawan dan 

konsumen. Sehingga berdasarkan beberapa literatur tersebut dikemukakan 

hipotesis penelitian yaitu: 

H2: Terdapat pengaruh positif kepuasan terhadap trust 

H3: Terdapat pengaruh positif trust terhadap word of mouth 

Selanjutnya salah satu konsep penting dalam paradigma pemasaran 

relasional adalah komitmen pelanggan. Komitmen dikenal sebagai salah satu 

faktor penentu utama membangun hubungan jangka panjang antara vendor 

atau organisasi dan pelanggan (Gill-Saura dan Ruiz-Molina, 2009). Dalam 

konteks hubungan pemasaran, komitmen pelanggan telah diakui sebagai 

bagian utama dan hubungan jangka panjang yang integral. Dalam banyak 

kasus, komitmen pelanggan telah digambarkan sebagai tujuan akhir dari 
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pelanggan untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan jangka 

panjang (Walter et al, 2003). 

Moorman (1993), mendefinisikan komitmen adalah keinginan untuk 

menjaga atau mempertahankan hubungan jangka panjang dengan perusahaan. 

Komitmen juga dapat diartikan sebagai keinginan konsumen yang 

berlangsung dalam waktu yang lama untuk mempertahankan hubungan yang 

bernilai atau menguntungkan dengan pihak perusahaan (Dwyer et al 2007). 

Beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kepuasan, komitmen 

dan kepercayaan mempengaruhi word of mouth (Anderson dan Sullivan, 

1993; Anderson dan Weitz, 1989; Dwyer et al., 1987; Hennig-Thurau et al., 

2002; Sui dan Baloglu, 2003). Pada penelitian Ganesan (1994) dan Wilson et 

al., (1995) dalam Casalo et al., (2007) juga menemukan bahwa kepuasan 

berhubungan langsung dan signifikan terhadap commitment konsumen. 

Dalam hubungan pelayanan (service relationship) Casalo et al (2007) 

melakukan investigasi terhadap kepuasan dan komitmen setelah pelayanan 

diberikan. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa dengan terciptanya 

kepuasan pada konsumen maka akan tercipta komitmen bagi konsumen 

tersebut untuk tetap menggunakan produk atau layanan yang diberikan 

perusahaan. Pelanggan yang merasa hubungan berkualitas dengan penyedia 

layanan lebih cenderung menjadi pendukung perusahaan, yang sering 

ditunjukkan melalui word of mouth positif (Griffin, 1995; Reynolds dan 

Beatty, 1999). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Gremler et al., (2001) juga 

menemukan bahwa hubungan pelanggan dan karyawan meningkatkan word 

of mouth positif di antara pelanggan. Karena kualitas hubungan adalah 

kombinasi dari kepuasan, kepercayaan dan komitmen, maka dalam penelitian 

tersebut dikatakan bahwa kualitas hubungan dapat meningkatkan 

kemungkinan pelanggan untuk terlibat dalam komunikasi word of mouth. 

Selain itu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kim et al., 2001 & 

2006), pada hotel dan restoran mewah juga menemukan bahwa kualitas 

hubungan antara konsumen dan perusahaan berhubungan positif dengan word 

of mouth. 

Penelitian Brown et al, (2005), mengatakan jika pelanggan merasa 

berkomitmen dengan perusahaan maka pelanggan akan mengkomunikasikan 

perusahaan tersebut kepada pihak lain. Brown et al, (2005) dan Fullerton, 

(2005), juga menemukan bahwa komitmen pelanggan berpengaruh positif 

terhadap word of mouth. Harrison-Walker, (2001) juga menemukan bahwa 

komitmen berhubungan positif terhadap aktifitas word of mouth. Sehingga 

berdasarkan beberapa literatur tersebut dikemukakan hipotesis penelitian 

yaitu: 

H4: Terdapat pengaruh positif kepuasan terhadap commitment 

H5: Terdapat pengaruh positif commitment terhadap word of mouth 
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2.3 Kualitas Makanan 

Ketika gaya hidup berubah dan makan di luar menjadi semakin rutin, 

konsumen menginginkan rasa baru, suasana yang nyaman dan kenangan yang 

menyenangkan. Kualitas makanan umumnya diterima sebagai elemen mendasar 

dari keseluruhan pengalaman dirumah makan (Kivela et al., 1999; Sulek dan 

Hensley, 2004). Potter and Hotchkiss (2012) kualitas makanan yaitu berupa 

karakteristik kualitas dari makanan yang dapat diterima oleh konsumen baik dari 

segi ukuran, bentuk, warna, konsistensi, tekstur, dan rasa. Menurut Peri (2006), 

kualitas makanan merupakan syarat penting untuk memenuhi harapan dan 

kebutuhan konsumen. 

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi evaluasi pelanggan 

terhadap kualitas tempat makan. Dengan demikian pelaku usaha harus 

memperhatikan karakteristik kualitas kunci yang mendatangkan kepuasan 

pelanggan dan meningkatkan kunjungan kembali pelanggan. Dalam Penelitian 

Jalilvand juga mengungkapkan bahwa penjelasan umum kualitas makanan di 

antara para peneliti berfokus pada rasa, variasi, pilihan sehat, presentasi, 

kesegaran, dan suhu. Presentasi mengacu pada bagaimana makanan yang menarik 

disajikan dan dihias sebagai isyarat nyata untuk persepsi kualitas yang terima oleh 

konsumen (Jalilvand et al (2017). 

Variasi jenis menu juga merupakan atribut penting dari kualitas makanan 

seperti menawarkan makanan pilihan sehat, bergizi dan sehat dalam dapat 

menciptakan kepuasan makan (Kivela et al 1999). Dalam penelitian Johns dan 

Tyas (1996), juga dikatakan bahwa makanan sehat dapat memiliki pengaruh yang 
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signifikan terhadap nilai yang dirasakan konsumen dari pengalaman makannya. 

Dan pada saat ini konsumen juga semakin tertarik pada item menu yang sehat 

(Sulek dan Hensley, 2004). Selain itu rasa juga dianggap sebagai atribut kunci 

dalam makanan dalam pengalaman bersantap, dengan demikian rasa dapat 

diyakini mempengaruhi kepuasan pelanggan restoran dan niat perilaku masa 

depan (Kivela et al., 1999). Kesegaran biasanya mengacu pada makanan segar 

dan tampaknya terkait dengan juiciness, kerenyahan, dan aroma (Péneau et al., 

2006). 

Menurut Delwiche (2004), suhu makanan juga mempengaruhi bagaimana 

rasala makanan yang akan dievaluasi, berinteraksi dengan sifat-sifat sensori lain 

seperti rasa, bau, dan penglihatan. Dengan demikian, rasa, pilihan kesehatan, 

presentasi, kesegaran, variasi dan suhu adalah beberapa faktor yang relatif 

bertepatan dengan kualitas makanan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Liu 

dan Jang (2009), kualitas makanan, kebersihan lingkungan, dan keandalan 

layanan adalah tiga aspek mendasar dari kesuksesan rumah makan Cina, namun 

kualitas makanan merupakan hal yang paling utama ketika konsumen memilih 

rumah makan di Cina. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sulek dan Hensley (2004) yang 

menyelidiki kualitas makanan, layanan dan pengaturan fisik, di sebuah restoran 

layanan lengkap dan menemukan bahwa kualitas makanan tetap menjadi pemberi 

ramalan paling penting dari kepuasan pelanggan. Demikian juga dengan Susskind 

dan Chan (2000) yang menemukan bahwa kualitas makanan adalah penentu 

signifikan penilaian pelanggan restoran di Toronto. 
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Ha dan Jang (2010) menunjukkan bahwa kualitas layanan dan makanan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas. Hasil 

serupa diperoleh pada penelitian Clark dan Wood, (1999); Mattila, (2001) yang 

juga menunjukkan bahwa kualitas makanan menjadi faktor terpenting yang 

memengaruhi loyalitas pelanggan berkaitan dengan pemilihan tempat makan. 

Penelitian yang dilakukan Namkung dan Jang (2008), Liu dan Jang (2009), 

menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas 

makanan terhadap kepuasan, artinya ketika kualitas makanan yang disajikan baik 

dari segi rasa, tampilan, warna dan bentuk sesuai dengan keinginan konsumen 

maka konsumen akan puas. 

Atribut kualitas makanan seperti tampilan, rasa, variasi menu, dan suhu 

merupakan prediktor yang signifikan dari kepuasan (Kivela et al., 1999, Namkung 

dan Jang, 2008; Liu dan Jang, 2009). Bitner dan Hubbert (1994) dalam jalilvand 

et al (2017), juga menemukan bahwa kualitas makanan secara langsung berkaitan 

dengan kepuasan pelanggan dan dianggap sebagai faktor inti untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan (Peri, 2006). Sehingga berdasarkan beberapa literatur 

tersebut dikemukakan hipotesis penelitian yaitu: 

H6: Terdapat pengaruh positif antara kualitas makanan terhadap kepuasan. 

2.4 Kualitas Lingkungan Fisik 

Pelanggan tentunya menginginkan pengalaman makan mereka menjadi 

menyenangkan sehingga mereka mencari lingkungan fisik yang membangkitkan 

kesenangan (Yuksel and Yuksel, 2002). Pentingnya lingkungan fisik untuk 

menciptakan citra dan untuk mempengaruhi perilaku pelanggan sangat relevan 
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dalam industri rumah makan (Chebat & Michon 2003; Raajpoot, 2002; Ryu & 

Jang, 2007). Bitner (1992), mengatakan bahwa umunya layanan diproduksi dan 

dikonsumsi secara bersamaan, dengan demikian makanan dan layanan harus 

memiliki kualitas yang dapat diterima, lingkungan fisik yang menyenangkan 

seperti pencahayaan, dekorasi, tata letak, dan penampilan karyawan sehingga 

dapat menentukan sebagian besar tingkat kepuasan keseluruhan dan perilaku 

konsumen. 

Zeithaml (2004), mendefiniskan lingkungan fisik sebagai sebuah tempat di 

mana jasa tersebut diberikan, terjadinya interaksi antara penyedia jasa dan 

konsumen atau tempat di mana semua komoditas atau fasilitas dapat diterima 

secara nyata oleh panca indera konsumen. Bitner (1992) juga menciptakan istilah 

servicescape untuk menggambarkan efek gabungan dari semua faktor fisik yang 

dapat dikendalikan oleh organisasi untuk meningkatkan perilaku pelanggan dan 

karyawan. Servicescape mengacu pada lingkungan binaan atau berupa buatan 

manusia. Selain itu Bitner juga mengemukakan bahwa lingkungan fisik harus 

fokus pada kenyamanan fungsional karena tata ruang yang tertata dengan baik 

membuat pelanggan merasakan kenyamanan dan keamanan ketika mereka 

bergerak di sebuah restoran. 

Hui dan Bateson (1991) juga menyatakan bahwa pelanggan lebih cenderung 

merasa tidak nyaman jika mereka merasa sesak; jadi, ruang yang cukup di antara 

tempat duduk itu termasuk hal yang penting. Kenyamanan tempat duduk mengacu 

pada tingkat kenyamanan fisik yang berasal dari kualitas tempat duduk yang 

ditentukan oleh kursi itu sendiri serta ruang antara kursi (Wakefield & Blodgett, 
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1996). Kenyamanan tempat duduk telah diketahui mempengaruhi kepuasan 

pelanggan dengan lingkungan fisik. Bitner (1992) juga menyarankan bahwa 

berapa lama pelanggan berada di tempat makan yaitu tergantung pada tingkat 

kenyamanan tempat duduk. 

Beberapa penelitian menemukan bahwa lingkungan fisik berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pelanggan (Heung dan Gu, 2012; Liu dan Jang, 2009; 

Ryu dan Han, 2009; Namkung dan Jang, 2008; serta Canny, 2013). Secara umum, 

faktor yang paling mempengaruhi kepuasan konsumen juga terletak pada tempat 

dimana servis itu diberikan atau dikonsumsi. Hal ini disebabkan karena jasa tidak 

nyata dan pada umumnya kepuasan dan evaluasi konsumen atas jasa yang 

diterima yaitu berdasarkan kepada aspek-aspek yang lebih bersifat nyata seperti 

bukti fisik. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dimensi-dimensi lingkungan fisik 

seperti facility aesthetics (Heung dan Gu, 2012; serta Namkung dan Jang, 2008), 

layout (Namkung dan Jang, 2008), ambient conditions serta tempat duduk yang 

nyaman memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen 

(Heung dan Gu, 2012; serta Namkung dan Jang, 2008). Bitner (1992) juga 

menemukan bahwa lingkungan fisik dapat secara signifikan mempengaruhi 

kepuasan akhir pelanggan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chang, 2012; Chebat & Michon, (2003) juga 

menemukan hubungan langsung antara lingkungan fisik dan hasil seperti 

kepuasan pelanggan. Wakefield dan Blodgett (1996) meneliti efek dari 

aksesibilitas tata letak, fasilitas estetika, peralatan elektronik, kenyamanan tempat 
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duduk dan kebersihan pada kualitas yang dirasakan dari servicescape. Temuan 

mengungkapkan bahwa persepsi kualitas lingkungan fisik secara signifikan 

mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam pengaturan layanan rekreasi. Sehingga 

berdasarkan beberapa literatur tersebut dikemukakan hipotesis penelitian yaitu: 

H7: Terdapat pengaruh positif kualitas lingkungan fisik terhadap kepuasan. 

 

2.5 Kerangka Konseptual 
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