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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

word of mouth pelanggan pada rumah makan di Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua konsumen rumah makan di Yogyakarta. Sampel responden yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 120 yang diambil dari 4 rumah makan. Metode pengumpulan 

data menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung, selanjutnya data yang 

dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan Sofware SPSS versi 23 untuk melakukan uji 

validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas makanan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan, kualitas lingkungan fisik mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan kepuasan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap word of mouth. 

Kata kunci— word of mouth, kualitas makanan, kualitas lingkungan fisik dan kepuasan. 

 

 

The purpose of this study was to determine the factors that influence customer word of mouth at 

restaurants in Yogyakarta. The population in this study were all consumers of restaurants in 

Yogyakarta. The sample of respondents used in this study were 120 taken from 4 restaurants. 

Data collection methods used questionnaires were distributed directly, then the data collected 

was analyzed using SPSS version 23 software to test the validity and reliability. Results from 

this study indicate that quality of food has a significant effect on satisfaction, the quality of the 

physical environment has a significant influence on customer satisfaction and satisfaction has a 

significant influence on word of mouth. 

Keywords—Word of mouth, Food quality, Physical environment quality and Satisfaction. 

 

PENDAHULUAN 

 

Perkembangan pariwisata di Yogyakarta setiap tahun terus mengalami 

peningkatan. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh kepala Dinas Pariwisata DIY 

mengatakan bahwa pada tahun 2017 terdapat 4,7 juta wisatawan domestik yang 

berkunjung ke Yogyakarta, jumlah tersebut sudah melampaui target 4,5 juta wisatawan 

domestic yang telah dicanangkan sebelumnya. Sedangkan untuk wisatawan asing atau 

mancanegara jumlahnya tercatat mencapai 397.000 orang. Jumlah tersebut berhasil 

melewati target yang dipatok yakni 387.000 wisatawan. Hal ini membuktikan bahwa 

pergerakan wisatawan meningkat mencapai 23,7 juta yang melebihi target 2,2 juta.   
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http://jogja.tribunnews.com/2018/02/02/kunjungan-wisata-diy-tahun-2017-meningkat-

signifikan 

Di Yogyakarta sendiri terdapat ratusan rumah makan dengan berbagai variasi 

jenis makanan yang dapat dipilih oleh konsumen. Baik itu rumah makan lokal, 

internasional (fastfood) dan sederhana sudah sangat menjamur. Bahkan kini rumah 

makan tidak hanya menjadi tempat untuk menyembuhkan rasa lapar namun juga 

menjadikan konsumsi makanan sebagai pengalaman yang menyenangkan, selebrasi 

serta menciptakan hubungan sosial (Feng, 2003). Di dalam masyarakat Word Of Mouth 

(WOM) lebih dikenal dengan istilah komunikasi dari mulut ke mulut, komunikasi 

personal ini dipandang sebagai sumber yang lebih dapat di percaya atau dapat di 

andalkan dibandingkan dengan informasi impersonal. Komunikasi personal dipandang 

sebagai sumber yang lebih dapat di percaya atau dapat di andalkan dibandingkan 

dengan informasi impersonal, hal ini karena komunikasi dari mulut ke mulut 

disampaikan secara langsung dan personal dimana dalam menyampaikan infromasi 

disertai dengan emosi, ekspresi wajah, penekanan intonasi dan gerak tubuh, biasanya 

komunikasi dari mulut ke mulut di lakukan oleh orang yang memiliki kedekatan secara 

emosional misalnya teman dan saudara sehingga komunikasi word of mouth lebih dapat 

mempengaruhi lawan bicara (Zeithaml dan Bitner, 1996). 

Jalilvand et al (2017), mengemukakan bahwa komunikasi dari mulut ke mulut 

merupakan salah satu saluran komunikasi yang sering digunakan oleh perusahaan yang 

memproduksi baik barang maupun jasa, karena komunikasi dari mulut ke mulut (word 

of mouth) dinilai sangat efektif dalam memperlancar proses pemasaran dan mampu 

memberikan keuntungan kepada perusahaan. Sebagai salah satu destinasi wisata kuliner 

sudah pasti menimbulkan persaingan antar bisnis kuliner sehingga setiap bisnis 

merancang berbagai macam strategi untuk mempertahankan eksistensi mereka dalam 

menambah atau mempertahanankan konsumennya. Sebagian besar riset yang dilakukan 

dalam lingkup rumah makan menunjukkan bahwa kualitas makanan, kualitas layanan, 

serta lingkungan fisik merupakan tiga komponen utama dari pengalaman makan 

ditempat tersebut (Susskind and Chan, 2000; Jang dan Namkung, 2007; Liu dan Jang, 

2009; Ryu dan Han, 2010; Ryu et al., 2012; serta Canny, 2013) Ketiga komponen 

tersebut berperan penting terhadap kepuasan dan behavioral intentions pelanggan (Ryu 

dan Han, 2010; Ryu et al., 2012; Liu dan Jang, 2009; Namkung dan Jang, 2008). 

Kepuasan pelanggan merupakan respon pemenuhan konsumen, yang merupakan 

penilaian bahwa fitur atau produk atau jasa itu sendiri, menyediakan tingkat yang 

menyenangkan dari pemenuhan terkait konsumsi, termasuk tingkat yang di bawah atau 

melampaui pemenuhan (Oliver, 2010:8). Han dan Ryu (2009) menemukan bahwa 

meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan sangat penting untuk meningkatkan 

kunjungan kembali dan niat rekomendasi. Pelanggan yang tidak puas cenderung 

mengeluh, beralih atau menyebarkan word of mouth negatif (Oliver, 1999). Mangold 

(1999) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan maka efek word 

of mouth yang dihasilkan akan semakin kuat. 
 

KAJIAN TEORI 

Word of mouth (WOM) awalnya adalah komunikasi santai antara orang-orang 

yang telah mengkonsumsi barang atau jasa dengan evaluasi yang mereka rasakan 

sendiri dan orang-orang yang tertarik untuk menggunakan barang atau jasa tersebut. 

WOM mengacu pada berbagi pendapat dari satu konsumen ke yang lain dan tahap 

konklusif dalam keputusan konsumen yang meyakinkan orang untuk menggunakan 

http://jogja.tribunnews.com/2018/02/02/kunjungan-wisata-diy-tahun-2017-meningkat-signifikan
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produk atau layanan serta menyampaikan pesan terpercaya yang terbukti mengubah 

perilaku dan sikap baik di kantor, rumah, sekolah, di blog dan situs jejaring social dan di 

mana pun konsumen berbicara secara alami (Hawkins et al., 2004). 

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

pelanggan menginginkan rasa baru, suasana yang nyaman, dan kenangan yang 

menyenangkan. Terlebih lagi, mereka lebih suka pengalaman bersantap yang sangat 

baik secara keseluruhan (Jalilvand et al 2017). Kualitas makanan umumnya diterima 

sebagai elemen mendasar dari keseluruhan pengalaman dirumah makan (Kivela et al., 

1999; Sulek dan Hensley, 2004). Menurut Peri (2006), kualitas makanan merupakan 

syarat penting untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Sulek dan Hensley 

(2004) menyelidiki kepentingan relatif kualitas makanan, layanan dan pengaturan fisik, 

di sebuah restoran layanan lengkap dan menemukan bahwa kualitas makanan 

tampaknya menjadi pemberi ramalan paling penting dari kepuasan pelanggan. Susskind 

dan Chan (2000) juga menemukan kualitas makanan adalah penentu signifikan 

penilaian pelanggan restoran di Toronto. 

Ha dan Jang (2010) menemukan bahwa kualitas layanan dan makanan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Hasil serupa 

diperoleh oleh Mattila (2001), makanan secara signifikan lebih penting daripada harga, 

kebersihan, nilai, dan kenyamanan. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa 

kualitas makanan sering merupakan faktor terpenting yang memengaruhi loyalitas 

pelanggan berkaitan dengan pilihan tempat makan (Clark dan Wood, 1999; Mattila, 

2001). 

Studi yang dilakukan oleh Namkung dan Jang (2008), Liu dan Jang (2009a) dan 

Canny (2013) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari 

kualitas makanan terhadap kepuasan. Atribut kualitas makanan seperti rasa, variasi 

menu, tampilan makanan dan suhu merupakan prediktor yang signifikan dari kepuasan 

(Kivela et al., 1999; Namkung dan Jang, 2008; serta Liu dan Jang, 2009). 

H1: Kualitas makanan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

Chang (2012) menemukan bahwa lingkungan fisik, terutama dimensi estetika 

fasilitas berpengaruh terhadap niat pelanggan untuk berkunjung kembali, 

merekomendasikan kepada rekan-rekannya serta menyampaikan hal-hal yang positif 

mengenai tempat makan tersebut. Penelitian menunjukkan hubungan langsung antara 

lingkungan fisik dan hasil seperti kepuasan pelanggan (Chang, 2000; Chebat & Michon, 

2003). Wakefield dan Blodgett (1996) meneliti efek dari aksesibilitas tata letak, fasilitas 

estetika, peralatan elektronik, kenyamanan tempat 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 

Beberapa penelitian mengemukakan bahwa lingkungan fisik ditemukan 

berpengaruh positif bagi kepuasan pelanggan (Namkung dan Jang, 2008; Liu dan Jang, 

2009a; Ryu dan Han, 2010; serta Canny, 2013). Studi menunjukkan bahwa dimensi-

dimensi lingkungan fisik seperti kondisi ruangan, facility aesthetics dan spatial layout 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan. 

H2: Kualitas Lingkungan Fisik berpengaruh positif terhadap kepuasan 

Penelitian (Brown et al. 2005; Hennig-Thurau et al. 2002) menunjukkan bahwa 

ketika seorang pemasar memberikan kepuasan yang tinggi kepada konsumen, 

harapannya adalah bahwa konsumen akan menyebarkan word of mouth positif. Studi 
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empiris yang dilakukan oleh Brown et al (2005), mengungkan bahwa efek langsung dari 

kepuasan pelanggan akan berpengaruh positif pada kesediaan konsumen untuk 

merekomendasikan kepada pelanggan lainnya. Ketika sebuah perusahaan mampu 

memberikan kepuasan yang tinggi kepada konsumen, harapannya adalah konsumen 

akan memberitahukan kelebihan perusaah tersebut kepada konsumen lainnya. 

Penelitian serupa juga menegaskan bahwa kepuasan berpengaruh positif 

terhadap word of mouth (Wong, 2012). Wong dalam penelitiannya terhadap pengunjung 

mall menjelaskan bahwa cara sederhana dan efektif untuk mendengarkan tuntutan 

pelanggan dan menyelesaikan masalah mereka sangat penting dalam mempertahankan 

pelanggan dan mempromosikan positif word of mouth. Penelitian yang dilakukan oleh 

Mangold (1999) menemukan pengaruh positif antara kepuasan konsumen terhadap 

word of mouth. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat 

kepuasan pelanggan maka efek word of mouth yang dihasilkan juga semakin kuat. 

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Athanassopoulus et al., (2001) yang juga 

menemukan pengaruh langsung kepuasan pelanggan terhadap word of mouth. Mereka 

menegaskan bahwa kepuasan pelanggan untuk kualitas layanan yang dirasakan akan 

menyebabkan word of mouth. 

H3: Kepuasan berperngaruh positif terhadap word of mouth. 

 

Berdasarkan hipotesis yang telah dikemukan sebelumnya maka model penelitian 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

   

       H1       H3 

                   

 

          H2        

                      
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Yogyakarta dengan daerah sub urban yaitu 

Sleman dan Yogyakarta. Unit analisis dalam penelitian ini adalah responden individual, 

yaitu konsumen pada beberapa rumah makan di Yogyakarta. Populasi yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah semua konsumen rumah makan di Yogyakarta dan Sleman 

dengan kriteria konsumen yang sedang atau pernah mengkonsumsi makanan dirumah 

makanan yang dipilih sebagai sampel. Untuk penelitian ini akan digunakan sampel 

sebanyak 120 responden yang diambil dari 4 rumah makan. Metode yang digunakan 

dalam pengambilan sampel adalah metode non-probability sampling. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Skala 

Likert 1-6 digunakan pada penelitian ini yang terbagi menjadi 6 yaitu (1) Sangat Tidak 

Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Agak Tidak Setuju, (4) Agak Setuju, (5) Setuju, (6) Sangat 

Setuju. Definisi Operasional dan pengukuran variabel pada penelitian ini adalah kualitas 

makanan mengacu pada penelitian Namkung and Jang (2007), Kualitas Lingkungan 

Fisik mengacu pada penelitian Ryu et al (2010), Kepuasan Pelanggan mengacu pada 

penelitian Ryu (2007), dan Word Of Mouth mengacu pada penelitian Estela and Sergio 

(2009). Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian menggunakan bantuan 

aplikasi SPSS V23. 

Kualitas Makanan 

Kualitas Lingkungan Fisik 

Kepuasan Word Of Mouth 

(WOM) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

UJI VALIDITAS 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali,2011). 

Pengujian dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item setiap bulir 

pernyataan dengan skor total, selanjutnya interpretasi dari koefisien korelasi yang 

dihasilkan, koefisien korelasi yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan r table 

bila korelasi antara skor item dengantotal skor kurang dari 0,30 dengan signifikan 0.05. 

Maka item pertanyaan dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid, item 

instrument dianggap valid jika lebih besar dari 0,3 dengan membandingkannya dengan r 
table. Jika r hitung > r table maka valid. 

1) Instrument Kualitas Makanan 

Butir r-hitung r-tabel P Keterangan 

KM1 0.507 0.3120 0.000 Valid 

KM2 0.480 0.3120 0.000 Valid 

KM3 0.842 0.3120 0.000 Valid 

KM4 0.647 0.3120 0.000 Valid  

KM5 0.808 0.3120 0.000 Valid 

KM6 0.738 0.3120 0.000 Valid 

 

 

2) Instrument kualitas lingkungan fisik 

Butir r-hitung r-tabel P Keterangan 

KLF1 0.483 0.3120 0.002 Valid 

KLF2 0.635 0.3120 0.000 Valid 

KLF3 0.828 0.3120 0.000 Valid 

KLF4 0.794 0.3120 0.000 Valid  
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3) Instrument kepuasan 

Butir r-hitung r-tabel P Keterangan 

KP1 0.670 0.3120 0.000 Valid 

KP2 0.600 0.3120 0.000 Valid 

KP3 0.722 0.3120 0.000 Valid 

KP4 0.748 0.3120 0.000 Valid  

 

4) Instrument word of mouth 

Butir r-hitung r-tabel P Keterangan 

WOM1 0.783 0.3120 0.000 Valid 

WOM2 0.694 0.3120 0.000 Valid 

WOM3 0.794 0.3120 0.000 Valid 

WOM4 0.813 0.3120 0.000 Valid  

 

 

UJI RELIABILITAS 

 

Uji reliabilitas merupakan uji kehandalan yang bertujuan untuk mengetahui 

seberapa jauh sebuah alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya. Kehandalan berkaitan 

dengan estimasi sejauh mana suatu alat ukur, apabila dilihat dari stabilitas atau 

konsistensi internal dari jawaban atau pertanyaan jika pengamatan dilakukan secara 

berulang. Menurut Ghozali (2011), teknik yang digunakan untuk menilai reliabilitas 

dengan uji statistic Cronbach Aplha. suatu instrument penelitian dapat dikatakan 

reliable jika nilai koefisiensi reabilitas lebih dari 0,60.  

Hasil pengujian reliabilitas dengan menggunakan SPSS Versi 23, dapat 

dirangkum dalam tabel berikut:  

 

NO Instrumen Cronbach Alpha Keterangan 

1 Kualitas Makanan 0.771 Reliabel 

2 Kualitas Lingkungan Fisik 0.632 Reliabel 

3 Kepuasan 0.617 Reliabel 

4 Word Of Mouth 0.774 Reliabel 
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KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Determinan Word of Mouth pada rumah makan 

di Yogyakarta, maka diperoleh beberapa kesimpulan. 

1. Kualitas makanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada 

rumah makan di Yogyakarta. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jika 

kualitas elemen-elemen yang terdapat pada kualitas makanan ditingkatkan maka 

hal tersebut juga akan ikut meningkatkan kepuasan konsumen. 

2. Kualitas lingkungan fisik berpengaruh signifikan dengan kepuasan. Oleh karena 

itu apabila elemen-elemen yang terdapat pada kualitas lingkungan fisik 

ditingkatkan maka hal tersebut juga akan meningkatkan kepuasan pelanggan pada 

rumah makn yang ada di Yogyakarta. 

3. Kepuasan berpengaruh signifikan terhadap word of mouth. Oleh karena itu ketika 

pemasar memberikan kepuasan yang tinggi kepada konsumen maka efek word of 

mouth yang dihasilkan juga semakin kuat. 

SARAN 

Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan melihat keterbatasan-keterbatasan pada penelitian 

ini : 

1. Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan SPSS 23 

sehingga untuk penelitian lebih lanjut dapat menggunakan teknik Structural Equation 

Model (SEM). 

2. Pada penelitian ini variabel yang digunakan hanya kualitas makanan, kualitas 

lingkungan fisik, kepuasan dan word of mouth. Pada penelitian selanjutnya diharapkan 

untuk meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi word of mouth pada rumah 

makan local maupun internasional (fast food). 
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