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PEMBAHASAN 
 

 

5.1 Pembahasan Hasil Penelitian 

 

Tabel 5.24 Ringkasan Hasil Pengujian 

 

No Hipotesis Sig 
Hasil 

uji 

1 
sense memilki pengaruh yang signifikan terhadap customer 

loyalty 
0,038201736 

Terima 

H₁ 

2 
feel memilki pengaruh yang signifikan terhadap customer 

loyalty 
0,50087931 

Tolak 

H₂ 

3 
act memilki pengaruh yang signifikan terhadap customer 

loyalty 
0,437411099 

Tolak 

H₃ 

4 
think memilki pengaruh yang signifikan terhadap customer 

loyalty 
0,530929457 

Tolak 

H₄ 

5 
relate memilki pengaruh yang signifikan terhadap customer 

loyalty 
0,047502678 

Terima 

H₅ 
 

 

5.1.1 Pengaruh sense terhadap customer loyalty 

 

Hipotesis yang diterima: “sense memilki pengaruh yang signifikan terhadap 

customer loyalty”. Data hasil statistik menunjukka bahwa terdapat hubungan yang 

berkaitan antara variabel sense terhadap customer loyalty. Sense yaitu panca indera 

yang didapatkan pelanggan melalui pengalamannya (Schmitt,1999). Di dalam 

variabel sense terdapat beberapa parameter penilaian seperti bentuk produk, aroma, 

rasa, desain produk, musik dan pencahayaan ruangan. Dalam hal tersebut, 

keseluruhan fungsi panca indera yang kita milki digunakan dalam acuan penilaian 

atas dasar kepuasan yang membuat konsumen datang kembali ke kedai tersebut.  

 



Faktanya, sebagian orang yang kembali mengunjungi setelah puas terhadap 

kunjungan pertamanya, mereka setidaknya membutuhkan tempat tersebut 

berdasarkan cita rasa maupun visual yang ada di kedai kopi tersebut. 

  

Di kedai Kopi Cilik, taste menu, aroma yang baik dari secangkir kopi, keadaan 

ruangan, dan berbagai macam hal pendukung sangat diperhatikan oleh si pemilki 

agar para konsumen dapat menikmati hidangan yang ada dengan harga yang relatif 

terjangkau. 

 

5.1.2 Pengaruh feel terhadap customer loyalty 

 

Hipotesis yang ditolak: “feel tidak memilki pengaruh yang signifikan terhadap 

customer loyalty”. Data hasil statistik menunjukka bahwa tidak terdapat hubungan 

yang berkaitan antara variabel feel terhadap customer loyalty.  

 

Feel yaitu emosi yang melekat pada Kopi Cilik atau produk seperti pembuatan kopi 

secara langsung, melalui (Schmitt,1999). Di dalam variabel feel terdapat beberapa 

parameter untuk dijadikan acuan penilaian. Seperti, image produk, konsep produk 

dan kesan produk. 

 

Rupanya, variabel tersebut tidak mempengaruhi customer loyalty yang ada pada 

Kopi Cilik Kudus. Analisanya adalah apapun gambaran dari menu yang ada, 

ekspetasi dari visual di buku menu tidak terlalu dihiraukan oleh para konsumen. 

Karena setiap pegawai yang ada, terlebih dahulu akan memberi tahu ingredients dari 

setiap menu jika si konsumen membutuhkan. Dan sejauh ini tampilan dari menu 

yang dihidangkan belum berpengaruh besar terhadap customer loyalty. 

 

5.1.3 Pengaruh act terhadap customer loyalty 

 

Hipotesis yang ditolak: “act tidak memilki pengaruh yang signifikan terhadap 

customer loyalty”. Data hasil statistik menunjukka bahwa tidak terdapat hubungan 

yang berkaitan antara variabel act  terhadap customer loyalty. 

 



Act yaitu pelanggan bertindak apabila mereka sudah tertarik dan penasaran dengan 

apa yang mereka lihat. Tindakan itu akan dijadikan atau dimanfaatkan untuk 

memberikan pengalaman dengan tujuan dapat merubah perilaku, melalui (Schmitt, 

1999).  

 

Di dalam variabel act, terdapat parameter-parameter seperti sistem pembayaran, 

pemilihan produk dan layanan lebih. Analisisnya adalah, bagaimana pun sistem 

pembayaran, atau pemilihan menu yang banyak ragamnya atau ada layanan lebih 

tidak berpengaruh terhadap customer loyalty. Hal itu terjadi karena sistem yang ada 

bisa dibilang cukup baik. Dan belum ada keluhan mengenai beberapa hal tersebut. 

 

5.1.4 Pengaruh think terhadap customer loyalty 

 

Hipotesis yang ditolak: “think tidak memilki pengaruh yang signifikan terhadap 

customer loyalty”. Data hasil statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang berkaitan antara variabel think  terhadap customer loyalty. 

 

Think yaitu mendorong pelanggan menggunakan pikirannya secara kreatif dengan 

menilai lebih baik akan kopi yang dibeli dan mengingat bagaimana rasa dan uniknya 

kopi tersebut, melalui (Schmitt,1999).  

 

Dalam hal ini parameter yang ada pada variabel think seperti penyesuaian harga, 

inovasi produk, maupun menyelenggarakan event khusus untuk pelanggan tidak 

berpengaruh terhadap customer loyalty. Analisisnya adalah, ketika konsumen datang 

dan tidak mengeluh soal menu yang ada, secara tidak langsung konsumen sudah 

merasa cukup puas terhadap apa yang ada. Misalnya pada inovasi produk, ketika 

konsumen sudah memilki menu andalannya, tentu si pemilik usaha tak perlu banyak 

menginovasi menunya lagi. 

 

  



5.1.5 Pengaruh relate terhadap customer loyalty 

 

Hipotesis yang diterima: “relate memilki pengaruh yang signifikan terhadap 

customer loyalty”. Data hasil statistik menunjukka bahwa terdapat hubungan yang 

berkaitan antara variabel relate terhadap customer loyalty. 

 

Relate yaitu apabila pelanggan sudah percaya terhadap produk Kopi Cilik, maka 

pelanggan akan menceritakan pengalaman yang didapat dari membeli produk 

kepada lingkungannya dan memberi rekomendasi pada orang lain untuk membeli. 

(Schmitt,1999). 

 

Dalam hal ini relate sangat berkaitan atau berpengaruh terhadap customer loyalty 

karena pada dasarnya, ketika para konsumen cukup puas terhadap apa yang pernah 

Ia rasakan, secara tidak langsung Ia akan membagikan pengalamannya kepada 

rekan-rekan, keluarga, dan kolega lainnya.  

Misalnya, menu dan tempat yang sesuai dengan keinginan, secara tidak langsung 

dalam tempo waktu mendatang, para konsumen akan menceritakan atau 

merekomendasikan kedai Kopi Cilik kepada orang lain. 
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