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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan analisis dari hasil penelitian mengenai “determinan word 

of mouth pada rumah makan di Yogyakarta”. Pembahasan analisis hasil ini 

dimulai dari analisis deskriptif kemudian dilanjutkan menguji analisis 

menggunakan SEM AMOS Versi 22 untuk menguji kualitas data yang terdiri dari 

uji normalitas dan outlier, uji konfirmatory yang terdiri dari uji validitas dan 

reliabilitas, uji Goodness Of Fit serta uji hipotesis. 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengumpulan data penelitian 

dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden penelitian yaitu 

konsumen pada rumah makan di Yogyakarta. Dalam penelitian ini disebarkan 156 

keusioner pada 156 responden. Kuesioner yang dikembalikan yaitu sebanyak 156 

ekslemplar sehingga respon ratenya sebanyak 100,0%. Kuesioner yang terjawab 

lengkap dan layak dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 156 kuesioner. 

Rincian peroleh kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada lempira 

rekapitulasi data. Setelah data terkumpul kemudia data di edit, diberi kode dan di 

tabulasikan untuk selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode 

Structural Equation Model (SEM). 
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4.1 Analisis Deskriptif Responden 

4.1.1 Identitas Responden 

a. Jenis Kelamin 

Tabel 4.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 69 44,2% 

Perempuan 87 55,8% 

Total 156 100,0% 

     Sumber: Data diolah (2018) 

Dari tabel 4.1 diketahui bahwa responden laki-laki berjumlah 69orang 

(44,2%) dan responden perempuan berjumlah 87orang (55,8%). Dengan 

demikian dapat dinyatakan mayoritas responden dalam penelitian ini adalah 

perempuan yaitu sebesar 55,8% dari keseluruhan responden.  

b. Usia 

Tabel 4.2. Identitas Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Persentase 

< 17 tahun 18 11,5% 

17 – 25 tahun 102 65,4% 

26 – 35 tahun 36 23,1% 

Total 156 100,0% 

     Sumber: Data diolah (2018) 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang berusia 

kurang dari 17 tahun berjumlah 18 orang (11,5%), responden yang berusia 

17-25 tahun berjumlah 102 orang (65,4%), responden yang berusia 26-35 

tahun berjumlah 36 orang (23,1%). Dengan demikian dapat dinyatakan 

mayoritas responden pada penelitian ini berusia 17 – 25 tahun, yaitu sebesar 

65,4% dari keseluruhan responden.  
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c. Pendidikan Responden 

Tabel 4.3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Terakhir  Jumlah Persentase 

SMA 33 21,2% 

DIPLOMA 25 16,0% 

SARJANA 44 28,2% 

PASCASARJANA 54 34,6% 

Total 156 100,0% 

Sumber: Data diolah (2018) 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden dengan pendidikan 

SMA adalah 33 orang (21,2%), responden dengan Pendidikan Diploma 

adalah 25 orang (16,0%), responden dengan Pendidikan Sarjana adalah 44 

orang (28,2%), responden dengan Pendidikan Pascasarjana adalah 54 orang 

(34,6%). Dengan demikian mayoritas responden pada penelitian ini dengan 

pendidikan Pasasarjana yaitu sebesar 34,6% dari keseluruhan responden. 

 

d. Pengeluaran rata-rata perbulan 

Tabel 4.4. Identitas Responden Berdasarkan Pengeluaran perbulan 

Pengeluaran rata-rata perbulan Jumlah Persentase 

< Rp 1.000.000 18 11,5% 

Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 83 53,2% 

Rp 2.000.100 – Rp 3.000.000 55 35,3% 

Total 156 100,0% 

       Sumber: Data diolah (2018) 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dengan 

pengeluaran rata-rata Rp 1.000.000 per bulan berjumlah 18 orang (11,5%), 

responden dengan pengeluaran rata-rata Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 per 

bulan berjumlah 83orang (53,2%), responden dengan pengeluaran rata-rata 

antara Rp 2.000.100 – Rp 3.000.000 per bulan berjumlah 55orang (35,3%). 

Dengan demikian dapat dinyatakan mayoritas responden konsumen pada 
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rumah makan di Yogyakarta memiliki pengeluaran Rp 1.000.000 – Rp 

2.000.000 per bulan, yaitu sebesar 53,2%, dari keseluruhan responden. 

 

4.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kecenderungan tinggi rendahnya 

variabel penelitian. Dalam mengidentifikasi kecenderungan tersebut maka 

digunakan nilai rata-rata (mean) dari semua objek tiap variabel penelitian. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan, variabel yang telah dinilai oleh responden 

adalah kepuasan, trust, commitment, kualitas makanan, kualitas lingkungan fisik 

dan word of mouth. 

Kriteria penilaian menggunakan Interval Skala dengan interval:  

Interval =      Nilai Maksimum Jawan – Nilai Minimun Jawaban 

 

Jawaban Interval  

 Interval = 5-1 

        5 

    = 0,8 

Tabel 4.5 Skala Interval 

Interval Kategori 

1,00 s/d 1,79 Sangat Buruk 

1,80 s/d 2,59 Buruk 

2,70 s/d 3,39 Cukup Baik 

3,40 s/d 4,19 Baik 

4,20 s/d 5,00 Sangat Baik 
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a. Variabel Kualitas makanan 

Item Variabel Rata-rata Kategori 

Presentasi makan secara visual menarik. 3,82 Baik 

Menawarkan berbagai menu. 3,83 Baik 

Menawarkan pilihan makanan yang 

sehat. 

3,82 Baik 

Menyajikan makanan yang lezat. 3,79 Baik 

Menawarkan makanan yang segar. 3,78 Baik 

Makanan disajikan pada suhu yang 

sesuai. 

3,81 Baik 

Kualitas Makanan 3,80 Baik 

    Sumber: Data diolah, 2018 

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah 156 responden yang diambil 

sebagai sampel. Diketahui secara umum responden menilai kualitas 

makanan dengan skor tertinggi 3,83 dan skor terendah 3,78. Rata-rata 

penilaian dari kualitas makanan adalah 3,80. 

b. Variabel Kualitas Lingkungan Fisik 

Item Variabel Rata-rata Kategori 

Rumah makan yang ada di Yogyakarta 

memiliki desain dan dekorasi interior 

yang menarik. 

3,80 Baik 

Memiliki musik latar belakang 

menyenangkan. 

3,78 Baik 

Area makan yang bersih. 3,81 Baik 

Karyawan berpakaian rapi. 3,76 Baik 

Kualitas Lingkungan Fisik 3,78 Baik 

    Sumber: Data diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel diatas dari jumlah 156 responden yang diambil 

sebagai sampel. Diketahui secara umum responden menilai kualitas 

lingkungan fisik dengan skor tertinggi 3,81 dan skor terendah 3,76. Rata-

rata penilaian dari kualitas lingkungan fisik adalah 3,78. 

 

c. Variabel Kepuasan 

Item Variabel Rata-rata Kategori 

Saya puas dengan layanan yang 

diberikan. 

3,74 Baik 

Rumah makan yang ada di Yogyakarta 

sesuai dengan harapan saya. 

3,74 Baik 

Pengalaman saya dengan rumah makan 

yang ada di Yogyakarta sangat baik. 

3,71 Baik 

Saya puas dengan tempat makannya. 3,84 Baik 

Kepuasan 3,75 Baik 

    Sumber: Data diolah, 2018 

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah 156 responden yang diambil 

sebagai sampel. Diketahui secara umum responden menilai kepuasan 

dengan skor tertinggi 3,84 dan skor terendah 3,71. Rata-rata penilaian dari 

kualitas makanan adalah 3,75. 

 

d. Variabel Trust 

Item Variabel Rata-rata Kategori 

Rumah makan yang ada di Yogyakarta 

dapat menepati janjinya. 

3,67 Baik 

Rumah makan yang ada di Yogyakarta 3,66 Baik 
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dapat dipercaya. 

Rumah makan yang ada di Yogyakarta 

dapat diandalkan. 

3,71 Baik 

Responsif terhadap pelanggan 3,66 Baik 

Trust 3,67 Baik 

    Sumber: Data diolah, 2018 

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah 156 responden yang diambil 

sebagai sampel. Diketahui secara umum responden menilai trust dengan 

skor tertinggi 3,71 dan skor terendah 3,66. Rata-rata penilaian dari kualitas 

makanan adalah 3,67. 

 

e. Variabel Commitment 

Item Variabel Rata-rata Kategori 

Saya ingin menjalin hubungan jangka 

panjang dengan rumah makan yang ada 

di Yogyakarta. 

3,75 Baik 

Mengunjungi secara terus menerus. 3,70 Baik 

Saya mendapatkan kemudahan dalam 

melakukan proses pemesanan makan. 

3,82 Baik 

Secara pribadi saya merasa puas ketika 

membeli makanan yang ada dirumah 

makan Yogyakarta. 

3,71 Baik 

Commitment 3,74 Baik 

   Sumber: Data diolah, 2018 

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah 156 responden yang diambil 

sebagai sampel. Diketahui secara umum responden menilai commitment 



49 
 

dengan skor tertinggi 3,82 dan skor terendah 3,70. Rata-rata penilaian dari 

kualitas makanan adalah 3,74. 

 

f. Variabel Word Of Mouth 

Item Variabel Rata-rata Kategori 

Saya akan merekomendasikan kepada 

orang-orang. 

3,71 Baik 

Saya akan berbagi pengalaman pribadi 

tentang rumah makan yang ada di 

Yogyakarta. 

3,68 Baik 

Saya akan mengatakan hal-hal yang 

positif tentang rumah makan yang ada 

di Yogyakarta. 

3,75 Baik 

Mengatakan tentang keuntungan yang 

didapatkan. 

3,66 Baik 

Word Of Mouth 3,7 Baik 

    Sumber: Data diolah, 2018 

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah 156 responden yang diambil 

sebagai sampel. Diketahui secara umum responden menilai word of mouth 

dengan skor tertinggi 3,75 dan skor terendah 3,66. Rata-rata penilaian dari 

kualitas makanan adalah 3,7. 

 

4.2 Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data digunakan untuk menguji apakah suatu data layak untuk 

dianalisis. Pengujian ini terdiri dari Uji Normalitas dan Outlier. Hasil uji kualitas 

data secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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4.2.1 Uji Normalitas 

Tabel 4.6. Uji Normalitas Data 

Hasil Perhitungan Skewness 

Variable min Max Skew c.r. kurtosis c.r. 

WOM4 2.000 5.000 -.068 -.347 -.563 -1.435 

WOM3 2.000 5.000 -.204 -1.040 -.503 -1.283 

WOM2 2.000 5.000 -.054 -.276 -.530 -1.351 

WOM1 2.000 5.000 -.219 -1.118 -.215 -.548 

COM4 2.000 5.000 -.135 -.689 -.757 -1.930 

COM3 2.000 5.000 -.265 -1.352 -.515 -1.313 

COM2 2.000 5.000 -.089 -.453 -.526 -1.341 

COM1 2.000 5.000 -.125 -.638 -.545 -1.390 

TR4 2.000 5.000 -.207 -1.058 -.454 -1.157 

TR3 2.000 5.000 -.087 -.441 -.633 -1.615 

TR2 2.000 5.000 -.217 -1.108 -.498 -1.269 

TR1 2.000 5.000 -.214 -1.089 -.596 -1.519 

KP4 2.000 5.000 -.198 -1.010 -.494 -1.259 

KP3 2.000 5.000 -.221 -1.127 -.274 -.699 

KP2 2.000 5.000 -.252 -1.284 -.734 -1.870 

KP1 2.000 5.000 -.287 -1.462 -.289 -.737 

KL4 2.000 5.000 -.241 -1.231 -.618 -1.574 

KL3 2.000 5.000 -.145 -.738 -.642 -1.637 

KL2 2.000 5.000 -.223 -1.137 -.407 -1.037 

KL1 2.000 5.000 -.206 -1.051 -.395 -1.008 

KM6 2.000 5.000 -.202 -1.028 -.462 -1.178 

KM5 2.000 5.000 -.393 -2.006 -.032 -.080 

KM4 2.000 5.000 -.345 -1.760 -.287 -.731 

KM3 2.000 5.000 -.296 -1.511 -.335 -.854 

KM2 2.000 5.000 -.184 -.940 -.643 -1.640 

KM1 2.000 5.000 -.370 -1.885 -.107 -.272 

Multivariate  
    

1.790 .293 

Sumber: Data diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.6. menunjukkan uji normalitas secara 

univariate mayoritas berdistribusi normal karena nilai critical ratio (c.r) 

untuk kurtosis (keruncingan) maupun skewness (kemencengan), berada 
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dalam rentang ± 2,58. Sedangkan secara multivariate data memenuhi 

asumsi normal karena nilai 0,293 berada di dalam rentang ± 2,58.   

4.2.2 Outlier 

Uji outlier bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

terdapat data yang jauh menyimpang dari data yang lain maka dengan 

demikian data yang diluar kesamaan lain harus dikeluarkan dari kelompok. 

Gambar 4.1 Nilai Batas Mahalanobis Distance 

 

Dari gambar diatas dapat diketahui hasil yang diperoleh adalah 

54,051. Artinya semua data yang lebih besar dari 54,051 outliers 

multivariate. Berdasarkan analisis yang dilampirkan pada lampiran dapat 

diketahui bahwa semua data layak. 

 

4.3 Uji Konfirmatori (Confirmatory Factor Analysis) 

Analisis ini bertujuan untuk menguji undimensionalitas dari indikator 

pembentuk masing-masing variabel laten. Variabel laten yang digunakan terdiri 

dari 6 variabel laten dengan jumlah keseluruhannya terdiri dari 26 indikator daftar 

pernyataan dengan jumlah responden 156 dengan menggunakan aplikasi AMOS 
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versi 22. Hasil yang diperoleh dari uji validitas dan reliabilitas CFA dengan 

AMOS versi 22 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel Indikator Factor Loading 
Component 

Reliability 

Kualitas Makanan KM1 0,843 

0,9188 

KM2 0,780 

 KM3 0,784 

 KM4 0,765 

 KM5 0,837 

 KM6 0,839 

Kualitas Lingkungan 

Fisik 

KL1 0,774 

0,8684 
KL2 0,709 

 KL3 0,837 

 KL4 0,832 

Kepuasan  KP1 0,813 

0,8753 
KP2 0,835 

 KP3 0,749 

 KP4 0,794 

Trust TR1 0,918 

0,9379 
TR2 0,911 

 TR3 0,854 

 TR4 0,873 

Commitment COM1 0,792 

0,8934 
 COM2 0,820 

 COM3 0,815 

 COM4 0,863 

WOM WOM1 0,774 

0,8848 
 WOM2 0,837 

 WOM3 0,810 

 WOM4 0,822 

 

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh 

indikator pertanyaan yang mewakili 6 variabel dinyatakan valid dengan nilai 

> 0,5. Hasil pengujian dikatakan reliabel karena masing-masing variabel 
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memiliki nilai construct reliability > 0,7. Berdasarkan hasil tersebut maka 

dapat disumpulkan bahwa keseluruhan instrumen penelitian reliable 

sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. 

4.4 Analisis Structural Equation Model 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan model persamaan struktural atau Structural Equation Modelling 

(SEM). Pengolahan data dilakukan menggunakan bantuan program AMOS 22 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

4.4.1 Diagram Jalur (Path Diagram) 

Dari hasil analisis model persamaan struktural menggunakan 

program AMOS 22 diperoleh model diagram jalur sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2. Hasil Model Diagram Jalur 

Sumber: Data diolah (2018) 
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4.4.2 Evaluasi terhadap Goodness Of Fit (GOF) 

Setelah asumsi SEM dilakukan maka langkah berikutnya adalah 

pengujian dengan menggunakan beberapa indeks kesesuaian untuk 

mengukur model yang diajukan. Beberapa indeks tersebut yaitu: 

Tabel 4.8. Hasil Uji Goodness Of Fit Indeks 

Goodness of fit Index Cut-off value Hasil Analisis Model 

Significant probability ≥ 0.05 0,000 Less Fit 

RMSEA ≤ 0.08 0,054 Good Fit 

GFI ≥ 0.90 0,832 Marginal Fit 

AGFI ≥ 0.90 0,798 Marginal Fit 

CMIN/DF ≤ 2.0 1,450 Good Fit 

TLI ≥ 0.90 0,957 Good Fit 

CFI ≥ 0.90 0,962 Good Fit 

Sumber: Data diolah (2018) 

Berdasarkan keseluruhan pengukuran goodness of fit diatas 

mengindikasi bahwa model yang diajukan dalam penelitian ini diterima. 

 

4.4.3 Pengujian Hipotesis  

Proses pengujian statistik ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Setelah 

semua uji kesesuaian model dipenuhi selanjutnya akan dilakukan pengujian 

hipotesis. Proses pengujian statistik ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR ada hubungan dengan 

menunjukkan nilai di atas 1,96 untuk CR dan di bawah 0,05 untuk nilai p 

(Ghozali, 2014). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa: 
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Tabel 4.9. Hasil Uji Hipotesis 

 

No Hipotesis Koefisien C.R. P Keterangan 

1 Kepuasan berpengaruh positif 

terhadap word of mouth 

0,393 1.997 0,046 Ada 

pengaruh 

2 Kepuasan berpengaruh Positif 

Terhadap Trust. 

1.127 12.490 0,000 Ada 

pengaruh 

3 Trust berpengaruh positif 

terhadap Word Of Mouth. 

0,188 2.033 0,042 Ada 

pengaruh 

4 Kepuasan berpengaruh positif 

terhadap commitment 

0,913 10.395 0,000 Ada 

pengaruh 

5 Commitment Berpengaruh 

Positif Terhadap Word Of 

Mouth 

0,295 2.144 0,032 Ada 

pengaruh 

6 Kualitas Makanan berpengaruh 

positif terhadap kepuasan 

0,438 5.211 0,000 Ada 

pengaruh 

7 Kualitas Lingkungan Fisik 

Berpengaruh Positif Terhadap 

Kepuasan 

0,517 5.374 0,000 Ada 

pengaruh 

 Sumber: data diolah, 2018 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hubungan antar variable 

sebagai berikut: 

1) Hubungan Kepuasan terhadap WOM 

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression weight 

diperoleh sebesar 0,393 dan nilai C.R 1.997 hal ini menunjukan 

bahwa hubungan kepuasan dengan WOM positif. Artinya semakin 

tinggi kepuasan yang dirasakan konsumen maka akan 

meningkatkan WOM. Pengujian hubungan kedua variabel tersebut 

menunjukkan nilai probabilitas 0,046 (p<0,05), sehingga: 
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H1: Kepuasan berpengaruh positif terhadap word of mouth 

terdukung dan dapat dinyatakan jika ada pengaruh secara langsung 

antara kepuasan terhadap word of mouth. 

2) Hubungan Kepuasan terhadap trust 

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression weight 

diperoleh sebesar 1,127 dan nilai C.R 12.490 hal ini menunjukan 

bahwa hubungan kepuasan dengan trust positif. Artinya semakin 

tinggi kepuasan konsumen maka akan meningkatkan kepercayaan. 

Pengujian hubungan kedua variabel tersebut menunjukkan nilai 

probabilitas 0,000 (p<0,05), sehingga: 

 H2: Kepuasan berpengaruh positif terhadap trust terdukung 

dan dapat dinyatakan jika ada pengaruh secara langsung antara 

kepuasan terhadap trust. 

3) Hubungan trust terhadap word of mouth 

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression weight 

diperoleh sebesar 0,188 dan nilai C.R 2.033 hal ini menunjukan 

bahwa hubungan trust dengan WOM positif. Artinya semakin 

tinggi kepercayaan konsumen maka akan meningkatkan WOM. 

Pengujian hubungan kedua variabel tersebut menunjukkan nilai 

probabilitas 0,042 (p<0,05), sehingga: 

H3: Trust berpengaruh positif terhadap word of mouth 

terdukung dan dapat dinyatakan jika ada pengaruh secara langsung 

antara trust terhadap WOM. 
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4) Hubungan kepuasan terhadap commitment 

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression weight 

diperoleh sebesar 0,913 dan nilai C.R 10.395 hal ini menunjukan 

bahwa hubungan kepuasan dengan commitment positif. Artinya 

semakin tinggi kepuasan maka akan meningkatkan commitment. 

Pengujian hubungan kedua variabel tersebut menunjukkan nilai 

probabilitas 0,000 (p<0,05), sehingga: 

H4: Kepuasan berpengaruh positif terhadap commitment 

terdukung dan dapat dinyatakan jika ada pengaruh secara langsung 

antara kepuasan terhadap commitment. 

5) Hubungan commitment terhadap WOM 

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression weight 

diperoleh sebesar 0,295 dan nilai C.R 2.144 hal ini menunjukan 

bahwa hubungan commitment dengan WOM positif. Artinya 

semakin baik commitment maka akan meningkatkan WOM. 

Pengujian hubungan kedua variabel tersebut menunjukkan nilai 

probabilitas 0,032 (p<0,05), sehingga: 

H5: Commitment berpengaruh positif terhadap word of mouth 

terdukung dan dapat dinyatakan jika ada pengaruh secara langsung 

antara commitment terhadap WOM. 

6) Hubungan kualitas makanan terhadap kepuasan 

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression weight 

diperoleh sebesar 0,438 dan nilai C.R 5.211 hal ini menunjukan 
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bahwa hubungan kualitas makanan dengan kepuasan positif. 

Artinya semakin baik kualitas makanan maka akan meningkatkan 

kepuasan. Pengujian hubungan kedua variabel tersebut 

menunjukkan nilai probabilitas 0,000 (p<0,05), sehingga: 

H6: Kualitas makanan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

terdukung dan dapat dinyatakan jika ada pengaruh secara langsung 

antara kualitas makanan terhadap kepuasan. 

7) Hubungan kualitas lingkungan fisik nilai terhadap kepuasan 

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression weight 

diperoleh sebesar 0,517 dan nilai C.R 5.374 hal ini menunjukan 

bahwa hubungan kualitas lingkungan fisik dengan kepuasan 

positif. Artinya semakin baik kualitas lingkungan fisik maka akan 

meningkatkan kepuasan. Pengujian hubungan kedua variabel 

tersebut menunjukkan nilai probabilitas 0,000 (p<0,05), sehingga: 

 H7: Kualitas lingkungan fisik berpengaruh positif terhadap 

kepuasan terdukung dan dapat dinyatakan jika ada pengaruh 

secara langsung antara kualitas lingkungan fisik terhadap 

kepuasan. 

4.5 Pembahasan 

4.5.1 Pengaruh kepuasan terhadap word of mouth 

Hasil analisis data dengan SEM menunjukkan bahwa kepuasan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap word of mouth. Dari hasil 

analisis tersebut dapat diartikan bahwa semakin meningkatnya kepuasan 
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konsumen pada rumah makan yang ada di Yogyakarta maka semakin 

meningkat pula word of mouth yang akan disampaikan konsumen tersebut 

kepada orang lain. 

Selanjutnya cara sederhana dalam mempertahankan dan mempromosikan 

word of mouth yang positif dapat dilakukan dengan cara mendengarkan 

tuntutan konsumen serta menyelesaikan masalah tersebut hal tersebut 

dapat diperoleh melalui kritik dan saran yang diberikan oleh konsumen. 

Dengan demikian jika kepuasan konsumen meningkat maka konsumen 

cenderung akan mengkomunikasikan kepada teman, keluarga maupun 

orang lain. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Mangold (1999), Athanassopoulus et al., (2001) dan Wong 

(2012), menemukan pengaruh positif antara kepuasan konsumen terhadap 

word of mouth. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa semakin 

tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen maka efek word of 

mouth yang dihasilkan juga akan semakin kuat. 

4.5.2 Pengaruh kepuasan terhadap trust 

Hasil analisis data dengan SEM menunjukkan bahwa kepuasan 

berpengaruh positif dan signfikan terhadap trust. Dari hasil analisis 

tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan yang 

dirasakan konsumen maka akan semakin tinggi pula kepercayaan 

konsumen kepada rumah makan yang ada di Yogyakarta. Artinya 

konsumen yang memiliki pengalaman menyenangkan sebelumnya pada 
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rumah makan di Yogyakarta tentu akan mengarah kepada kepuasan yang 

akhirnya mengarah pada kepercayaan. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh jalilvand et al (2017), Boshoff dan du Plessis (2009), 

menemukan pengaruh positif antara kepuasan konsumen terhadap 

kepercayaan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pengalaman 

yang menyenangkan bagi konsumen mengakibatkan kepercayaan yang 

mengarah kepada kepuasan konsumen. 

4.5.3 Pengaruh trust terhadap word of mouth 

Hasil analisis data dengan SEM menunjukkan bahwa trust berpengaruh 

positif dan signfikan terhadap word of mouth. Dari hasil analisis ini dapat 

diartikan bahwa semakin tinggi kepercayaan konsumen maka semakin 

meningkat word of mouth yang disampaikan oleh konsumen. Artinya 

kepercayaan menekankan pada sikap individu yang mengacu kepada 

keyakinan konsumen atas keterandalan jasa yang diterimanya sehingga 

apabila kepercayaan konsumen meningkat maka komunikasi word of 

mouth positif tentang perusahaan lebih mungkin meningkat. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Gremler et al. (2001), Jalilvand et al (2017), menemukan 

bahwa kepercayaan memiliki pengaruh positif pada word of mouth. Dalam 

penelitian tersebut dijelaskan jika kepercayaan konsumen meningkat maka 

komunikasi word of mouth positif tentang perusahaan lebih mungkin 

meningkat. 
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4.5.4 Pengaruh kepuasan terhadap commitment 

Hasil analisis data dengan SEM menunjukkan bahwa kepuasan 

berpengaruh positif dan signfikan terhadap commitment. Dari hasil analisis 

ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi kepuasan konsumen maka 

semakin tinggi commitment konsumen terhadap rumah makan yang ada di 

Yogyakarta. Artinya dengan terciptanya kepuasan konsumen maka akan 

tercipta pula komitmen dari para konsumen untuk tetap menjaga hubungan 

baik antara konsumen dengan pelaku usaha rumah makan yang ada di 

Yogyakarta. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Ganesan (1994) dan Wilson et al., (1995) dalam Casalo et 

al., (2007), menemukan bahwa kepuasan berhubungan langsung dan 

signifikan terhadap commitment. Dalam penelitian tersebut dijelaskan 

bahwa dengan terciptanya kepuasan bagi konsumen maka akan tercipta 

pula komitmen bagi konsumen tersebut untuk tetap menggunakan produk 

atau layanan yang diberikan perusahaan. 

4.5.5 Pengaruh commitment terhadap word of mouth 

Hasil analisis data SEM menunjukkan bahwa kepuasan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap word of mouth. Dari hasil analisis ini dapat 

diartikan bahwa semakin baik commitment para konsumen maka semakin 

meningkat komunikasi word of mouth dari konsumen tersebut. Artinya 

apabila konsumen merasa berkomitmen dengan rumah makan yang di 
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Yogyakarta maka konsumen tersebut akan mengkomunikasi hal yang 

positif mengenai rumah makan tersebut kepada orang lain. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Brown et al (2005), Fullerton (2005) dan Harrison-Walker 

(2001), yang menemukan bahwa commitment pelanggan berpengaruh 

positif terhadap word of mouth. Dalam penelitian tersebut dijelaskan 

bahwa jika konsumen merasa berkomitmen terhadap perusahaan tersebut 

maka konsumen dengan sukarela akan mengkomunikasikan perusahaan 

tersebut kepada orang lain. 

4.5.6 Pengaruh kualitas makanan terhadap kepuasan 

Hasil analisis data SEM menunjukkan bahwa kualitas makanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Dari hasil analisis 

ini dapat diartikan bahwa semakin baik kualitas makanan yang disajikan 

kepada konsumen maka semakin tinggi kepuasan yang dirasakan. Artinya 

ketika kualitas makanan yang disajikan dapat memenuhi harapan dan 

keinginan konsumen maka konsumen akan puas. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Namkung dan Jang (2008), Liu dan Jang (2009), menemukan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas makanan terhadap 

kepuasan. Dalam penelitian tersebut dijelasakan bahwa ketika kualitas 

makanan yang disajikan baik dari segi rasa, tampilan, warna dan bentuk 

sesuai dengan keinginan konsumen maka konsumen akan puas. 
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4.5.7 Pengaruh kualitas lingkungan fisik terhadap kepuasan 

Hasil analisis data SEM menunjukkan bahwa kualitas lingkungan fisik 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Dari hasil analisis 

ini dapat diartikan bahwa semakin baik kualitas lingkungan fisik yang ada 

pada rumah makan di Yogyakarta maka akan semakin tinggi pula 

kepuasan yang dirasakan. Artinya konsumen tentunya menginginkan 

pengalaman makan mereka menjadi menyenangkan, sehingga mereka 

mencari lingkungan fisik yang dapat membangkitkan kesenangan dan 

kenyamanan dimana hal tersebut kemudian mengarah kepada kepuasan. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Liu dan Jang, 2009; Heung dan Gu, 2012; Namkung dan 

Jang, 2008; Ryu dan Han, 2009; yang mengemukakan bahwa lingkungan 

fisik ditemukan berpengaruh positif bagi kepuasan pelanggan. Dalam 

penelitian tersebut dijelaskan bahwa kepuasan konsumen terletak pada 

tempat dimana produk dan servis itu diberikan. Hal ini disebabkan karena 

jasa bersifat tidak nyata sehingga kepuasan dan evaluasi konsumen atas 

jasa yang diterima yaitu berdasarkan kepada aspek yang lebih bersifat 

nyata. 

 

 

 

 

 




