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ANALISIS PENGARUH STORE ATMOSPHERE VARIASI PRODUK DAN 

KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN 

COFFEE SHOP (Survey pada 

pelanggan Coffee shop Cekopi Mendungan) 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh store atmosphere, 

variasi produk, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan Coffee Shop 

di Mendungan. Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif, dengan sampel 

sebanyak 100 responden. Pengambilan sampel menggunakan teknik convience-

purposive sampling. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui kuisioner 

dengan skalla likert. Metode analisis yang digunakan adalah uji validitas, 

reabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis linier berganda. Hasil menujukkan secara 

parsial variabel store atmosphere,variasi produk, dan kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Pada koefisien 

determinasi (R
2
) diperoleh hasil 0,588 artinya variabel store atmosphere (X1), 

variasi produk (X2) dan kualitas pelayanan (X3) mampu menerangkan variasi 

variabel kepuasan pelanggan (Y) sebesar 0,588 atau 58,8%, dan sisanya 

dijelaskan variabel lain yang tidak terdapat pada model.  

 

Kata kunci : store atmosphere, variasi produk, dan kualitas pelayanan dan 

kepuasan pelanggan. 

 

Abstract 

The purpose of this research is to analyze the influence of store atmosphere, 

product variation, and service quality to customer satisfaction of Coffee Shop in 

Mendungan. The type of research is quantitative research, with a sample of 100 

respondents. Sampling using convention-purposive sampling technique. 

Technique of collecting data of this research through questionnaire with skalla 

likert. The method of analysis used is the test of validity, reliability, classical 

assumption test, and multiple linear analysis. The result shows partially variable 

store atmosphere, product variation, and service quality have positive and 

significant effect to customer satisfaction. In the coefficient of determination (R2) 

obtained results of 0.588 means that the store atmosphere variable (X1), product 

variation (X2) and service quality (X3) are able to explain the variation of 

customer satisfaction variable (Y) of 0.588 or 58, 8%, and the rest are explained 

by variables others not found on the model. 

 

Keywords: store atmosphere, product variety, and service quality and customer 

satisfaction. 

 

1. PENDAHULUAN 

Wisata kuliner saat ini menjadi sebuah jenis wisata yang sangat banyak 

dampaknya bagi perkembangan sebuah daerah (Stow and Jhonston, 2010:52). 

Oleh  karena itu, banyak sekali bermunculan rumah makan maupun café agar 
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menarik para wisatawan datang. Coffee shop saat ini sudah tidak asing lagi di 

telinga masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat saat ini lebih memilih 

menikmati kopi di kedai kopi atau coffee shop secara langsung. Menikmati kopi di 

coffee shop secara langsung sudah menjadi gaya hidup masyarakat masa kini. 

Coffee shop ini tidak hanya menjual kopi saja tetapi juga ada teh dan makanan 

ringan sebagai pelengkapnya.  

Bagi pencinta kopi sehari tanpa minum kopi tidak akan bersemangat 

dalam menjalankan aktivitasnya. Tingkat stress yang semakin tinggi membuat 

masyarakat ataupun kalangan mahasiswa membutuhkan tempat refresing sekedar 

untuk melepas lelah yang bisa menyegarkan pikiran, suasana kembali. Kedai kopi 

ataupun coffee shop menjadi salah satu tempat favorit masyarakat. Masyarakat 

terbukti mempunyai minat yang besar untuk mengujungi tempat yang digemari 

oleh semua kalangan ini. 

Pergeseran budaya membuat keberadaan coffee shop semakin digemari 

oleh masyarakat, peran media-media yang sering mempromosikan coffee shop 

sangatlah  mendukung  perkembangan warung khusus kopi ini. Semula kedai kopi 

ini hanyalah untuk berkumpul para masyarakat, dengan seiring waktu kedai kopi 

ini mempunyai fungsi tambahan yaitu untuk bertemu teman lama, sahabat, 

ataupun teman bisnis untuk membahas suatu bisnis tertentu,  bahkan tak jarang 

juga dalam kalangan anak sekolah dijadikan tempat untuk mengerjakan tugas.  

Kegunaan lain dari coffee shop menurut Ghozali (2008:21) adalah tempat untuk 

rekreasi atau bersantai, tempat menghilangkan stress akibat aktivitas sehari-hari, 

tempat untuk meeting dengan rekan bisnis, tempat untuk berkumpul dengan 

teman-teman, dikarenakan masyarakat Indonesia senang bersosialisasi. 

Kepuasan pelanggan telah menjadi salah satu prioritas utama dalam 

pemasaran karena sebagai penentu penjualan berulang yang signifikan, kata-kata 

positif dari mulut ke mulut akan membuat pelanggan di kedai kopi semakin 

meminatinya. Dengan tambahan gambar atau desain interior kedai, kualitas 

pelayanan, kualitas makanan dan mimuman, variasi menu, kebersihan , 

penampilan profesional karyawan dapat berfungsi sebagai tanda kualitas kedai 

untuk menarik niat beli konsumen. Menurut Kloter dan Keller (2007:177) 
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menyatakan bahwa “Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan 

terhadap kinerja yang diharapkan ”Menurut Tjiptono  (2012:301), kepuasan 

konsumen adalah situasi yang ditunjakkan oleh konsumen ketika mereka 

menyadari bahwa kebutuhan dan keinginan sesuai yang  diharapkan serta 

terpenuhi secara baik. Sedangkan menurut jurnal Bachtiar (2011), kepuasan 

konsumen merupakan perasaan positif konsumen yang berhubungan dengan 

produk atau jasa selama menggunakan atau setelah menggunakan jasa atau 

produk. 

Salah satu cara menciptakan ciri khas café adalah dengan membangun 

suasana café atau Store Atmosphere sebagai bentuk strategi dalam memberikan 

suasan nyaman dan menyenangkan. Mowen dan Minor (2002:99) menyatakan 

bahwa pengukuran kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan dipengaruhi secara 

langsung oleh perasan efektif (positif atau negatif) konsumen. Kegunaan Store 

Atmosphere bagi café sangat penting misalnya, cara penyajian yang unik, rasa 

makanan yang khas, hiburan yang eklusif. 

Variasi produk atau keberagaman produk bukan hal baru didalam dunia 

pemasaran, di mana strategi ini banyak digunakan dalam peluncuran produknya. 

Menurut Philip Kotler (2009:72), variasi produk sebagai ahli tersendiri dalam 

suatu merek atau lini produk yang dapat dibedakan berdasrkan ukuran, harga, 

penampilan atau ciri-ciri. Atau variasi produk merupakan jenis atau macam 

produk yang tersedia (Spark dan Legault,2005:18). Variasi produk merupakan hal 

yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja produk, jika 

produk itu tidak beragam maka produk itu akan kalah bersaing dengan produk 

yang lainnya. Menurut Salim dan Peter (1991:66) ”hal keadaan beraneka ragam” 

setiap konsumen tidak memiliki selera yang sama. Jika restoran atau café 

memiliki menu yang beranekaragam akan memudahkan untuk menarik 

konsumen. Karena semakin banyak pilihan yang disediakan maka akan 

memudahkan konsumen untuk memilih menu sesuai keinginannya. 

Aktivitas, manfaat  maupun kepuasan merupakan bentuk pelayanan yang 

dasarnya tidak berwujud. Hal ini diungkapkan oleh Gronroos yang dikutip oleh 



 

4 
 

Tjiptono (2011:17) menyatakan bahwa pelayanan merupakan proses yang terdiri 

atas serangkaian aktivitas intangible (tidak berwujud) yang biasanya (namun tidak 

harus selalu) terjadi pada interaksi antara konsumen dengan karyawan jasa, 

sumber daya, fisik, barang atau system penyediaan jasa yang disediakan sebagai 

solusi atas masalah konsumen. Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa 

pelayanan merupakan aktivitas yang diberikan kepada konsumen dan pada 

dasarnya tidak berwujud, disediakan sebagai solusi atau masalah konsumen. 

Layanan merupakan kegiatan yang ditawarkan oleh penyedia jasa kepada 

konsumen, bisa berupa bendadan objek lainya, hal ini ditulis oleh Lovelock dan 

Wirtz (2011:37) yang menyatakan layanan adalah kegiatan ekonomi yang 

ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain.bisa berbasis waktu, kinerja 

membawa hasil yang diinginkan ke penerima, benda atau aset lainnya adalah 

tanggung jawab pembeli. Menurut Lupioadi (2001), menyatakan bahwa dalam 

menentukan tingkat kepuasan pelanggan ada lima faktor utama yang penting dan 

harus diperhatikan oleh perusahaan yaitu adalah kualitas pelayanan, kualitas 

produk, perasaan emosional, harga, dan biaya. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Store Atmosphere,  Variasi Produk 

Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Survey pada pelanggan 

Coffee Shop Cekopi Mendungan)”. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian berusaha 

menemukan pengaruh store atmosphere, variasi produk, dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan. Metode penelitian ini menggunkan metode survey 

yaitu metode pengumpulan data primer yang diperoleh dari responden. 

Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen kuisioner dan angket. 

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah mulai dari bulan Maret 

2018 sampai dengan bulan Juni 2018. Selanjutnya pengumpulan sampel dari para 

pelanggan kemudian data tersebut diolah. Sedangtkan tempat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Coffee Shop Cekopi Mendungan. Data yang 
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dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan 

sendiri oleh peneliti secara langsung melalui objeknya (Supranto, 2007:6). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis kuantitatif. Analisis kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari 

pertanyaan terbuka yang diberikan kepada responden dan kemudian disimpulkan. 

Sedangkan analisis kuantitatif adalah analisis yang dikarifikasikan ke dalam 

bentuk kategori yang berwujud angka-angka dapat dihitung untuk mendapatkan 

penafsiran kuantitatif yang kokoh (Umar: 2000). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Tabel 1. Hasil Pengujian Normalitas  

 Variabel 
Kolmogorov-

Smirnov 

Sig  

(2-tailed) 
p-value Keterangan 

Undstadardized residual 0,820 0,837 P > 0,05 Normal   

Sumber: Data primer diolah 

Dari tabel 1 perhitungan uji Kolmogorov-Smirov dapat diketahui bahwa p-value 

sebesar 0,837, dari hasil ini menunjukkan lebih besar dari α (0,05), sehingga 

dinyatakan memiliki distribusi normal atau memiliki sebaran data yang normal. 

Tabel 2.Hasil Pengujian Multikolinieritas  

No Variabel 
Tolerance 

VIF 
Nilai 

kritis 
Keterangan 

1 Store Atmosphere 0,849 1,178 10 

10 

10 

Bebas multikolinieritas 

Bebas multikolinieritas 

Bebas multikolinieritas 
2 Variasi Produk 0,767 1,304 

3 Kualitas Pelayanan 0,768 1,302 

Sumber : Data primer diolah 

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa VIF < 10, sehingga tidak terjadi 

multikolinieritas. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Deteksi adanya heteroskedastisitas yaitu: Nilai probabilitas > 

0,05 berarti bebas dari heteroskedastisitas. Nilai probabilitas < 0,05 berarti terkena 

heteroskedastisitas. 

Ringkasan hasil perhitungan data selengkapnya disajikan pada Tabel 3 di 

bawah ini. 
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Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel 
taraf 

signifikansi 
Sig. Kesimpulan 

Store Atmosphere 0,05 0,551 Bebas Heteroskedastisitas 

Variasi Produk 0,05 0,765 Bebas Heteroskedastisitas 

Kualitas Pelayanan 0,05 0,811 Bebas Heteroskedastisitas 

Sumber : Data primer diolah 

Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa Nilai probabilitas > 0,5 berarti 

bebas dari heteroskedastisitas. Analisis ini digunakan untuk menentukan pengaruh 

variabel Store Atmosphere (X1), Kualitas Pelayanan (X2), dan Variasi Produk (X3) 

terhadap Kepuasan Pelanggan (Y).  

Persamaan regresi berganda secara umum ditulis: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Keterangan: 

Y  = Variabel Kepuasan Pelanggan  

a  = Konstanta 

b1, b2, b3, =  Koefisien regresi partial 

X1  = Variabel Store Atmosphere 

X2  = Variabel Variasi Produk 

X3  = Variabel Kualitas Pelayanan 

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari 

hasil analisis dari program SPSS 21.00 pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4. Tabel Regresi Berganda  

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5,661 1,500  3,774 ,000 

Store Atmosphere ,160 ,044 ,261 3,674 ,000 

Variasi Produk ,558 ,111 ,375 5,016 ,000 

Kualitas Pelayanan ,198 ,041 ,363 4,855 ,000 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

Sumber: Data primer diolah 

 

Dari tabel 4 di atas hasil perhitungan program komputer SPSS versi 21.00 

diperoleh hasil sebagai berikut : Y = 5,661 + 0,160 X1 + 0,558 X2 + 0,198 X3   
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Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka interpretasi dari koefisien 

masing-masing variabel sebagai berikut:  Koefisien konstanta bernilai positif 

menggambarkan bahwa ketika tidak ada Store Atmosphere, Kualitas Pelayanan, 

dan Variasi Produk maka kepuasan pelanggan tetap akan naik.   Koefisien X1 

(Store Atmosphere) bernilai positif, menggambarkan bahwa pada saat Store 

Atmosphere mengalami kenaikan maka kepuasan pelanggan juga akan naik dan 

sebaliknya. 

Koefisien X2 (Kualitas Pelayanan) bernilai positif, menggambarkan bahwa 

pada saat Kualitas Pelayanan mengalami kenaikan maka kepuasan pelangganjuga 

akan naik dan sebaliknya.  Koefisien X3 (Variasi Produk) bernilai positif, 

menggambarkan bahwa pada saat Variasi Produk mengalami kenaikan maka 

kepuasan pelanggan juga akan naik dan sebaliknya. 

3.1.1 Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secata simultan 

terhadap variabel dependen. Hasil analisis uji F dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel 5 Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 

Residual 

Total 

203,310 

142,400 

345,710 

3 

96 

99 

67,770 

1,483 

45,688 ,000
b
 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Store Atmosphere, Variasi Produk 

Sumber : Data primer diolah 

Berdasarkan hasil Tabel 5 yang merupakan hasil uji ANOVA atau Uji F 

dikatehui nilai F hitung sebesar 45,688 dengan nilai signifikansi 0,000. Ini berarti 

bahwa vaiabel store atmosphere, variasi produk, dan kualitas pelayanan secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

3.1.2 Uji R
2
 (koefisien determinasi) 

Koefisien determinasi (R
2
) adalah untuk mengetahui seberapa besar Variasi 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai R
2
 berkisar 

antara nol sampai satu, semakin mendekati angka satu dapat dikatakan model 
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tersebut semakin baik. Hasil analisis uji koefisien determinasi (R
2
) dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 6 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,767
a
 ,588 ,575 1,218 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Store Atmosphere, 

Variasi Produk 

Sumber : Data primer diolah 
 

Dari Tabel IV. 15 hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi 

(R
2
) sebesar 0,588,  hal ini berarti bahwa variabel independen dalam  model 

(store atmosphere, variasi produk dam kualitas pelayanan) menjelaskan variasii 

kepuasan pelanggan  sebesar 58,8% dan 41,2% dijelaskan oleh faktor atau 

variabel lain di luar model. Standar Error of estimate (SEE) sebesar 1,218. 

Semakin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam 

memprediksi variabel dependen. 

3.1.3 Uji t 

Perhitungan untuk menguji keberartian variabel independen store atmosphere, 

variasi produk, dan kualitas pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan  (Y) secara 

individu. Hasil analisis uji t dapat dilihat tabel. ini: 

Tabel 7 Uji t 

Model T Sig. 

1 

(Constant) 

Store Atmosphere 

Variasi Produk 

Kualitas Pelayanan 

3,774 

3,674 

5,016 

4,855 

,000 

,000 

,000 

,000 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

Sumber : Data primer diolah 

Berdasarkan tabel 7 dilihat  hasil uji t maka dapat dilakukan pembuktian 

hipotesis sebagai berikut:  Hasil Uji-t Variabel X1 store atmosphere terhadap 

kepuasan pelanggan sebesar 3,674. Dengan diketahuinya nilai t tabel sebesar 

1,985 berarti bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, yaitu 3,674 > 1,985  

dan t sig. 0,000 < α = 0,05. Dengan nilai t sig. lebih kecil dari α = 0,05 ini berarti 

Ho ditolak. Hal  ini dapat diartikan bahwa store atmosphere berpengaruh 

signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. 
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Hasil Uji-t Variabel X2 variasi produk terhadap kepuasan pelanggan 

sebesar 5,016. Hasil dari nilai t tabel sebesar 1,985 sehingga t hitung lebih besar 

dari t tabel, yaitu 5,016 > 1,985 serta nilai t sig. 0,000 < α = 0,05. Dengan 

demikian nilai t sig. lebih kecil dari α = 0,05 maka Ho ditolak.  Ini berarti variabel 

variasi produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Hasil dari Uji-t Variabel independen X3 kualitas pelayanan terhadap 

variabel depeden Y kepuasan pelanggan sebesar 4,855. Syarat yang harus 

dipenuhi dari uji t adalah t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai t sig. lebih kecil 

dari α = 0,05. Dimana nilai t tabel sebesar 1,985 sehingga t hitung lebih besar dari 

t tabel, yaitu 4,855 > 1,985  dan t sig. 0,000 < α = 0,05. Dengan nilai t sig. lebih 

kecil dari α = 0,05 ini dapat disimpulkan Ho ditolak.  Ini berarti kualitas 

pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

3.2  Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Store Atmosphere berpengaruh 

signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan pada Coffee Shop.  Ini menunjukkan 

bahwa hipotesis pertama terbukti bahwa “diduga Store Atmosphere berpengaruh 

signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan pada Coffee Shop” terbukti 

kebenarannya.  Dari hasil ini menunjukkan adanya kesamaan penelitian yang 

dilakukan Lili Harlina Putri (2014) yang menyatakan bahwa Store Atmosphere 

berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan 

 Memiliki elemen-elemen yang semuanya berpengaruh kepada suasana 

toko yang ingin diciptakan. Hal ini untuk menarik minat danmempengaruhi 

konsumen. Adapun elemen-elemen dari store atmospheremenurut Berman dan 

Evan (2001) terdiri dari bagian luar (exterior), bagian dalam (general interior), 

tata letak (store layout) dan pemajangan informasi (interior displays). 

Salah satu cara menciptakan ciri khas café adalah dengan membangun 

suasana café atau Store Atmosphere sebagai bentuk strategi dalam memberikan 

suasan nyaman dan menyengkan. Mowen dan Minor (2002:99) menyatakan 

bahwa pengukuran kepuasan atau ketidak puasan pelanggan dipengaruhi secara 

langsung oleh perasan efektif (positif atau negative) konsumen. Kegunaan Store 
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Atmosphere bagi café sangat penting misalnya, cara penyajian yang unik,rasa 

makanan yang khas,hiburan yang eklusif. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya Variasi Produk 

berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan pada Coffee Shop.  Ini 

menunjukkan bahwa hipotesis kedua terbukti bahwa “diduga Variasi Produk 

berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan pada Coffee Shop” terbukti 

kebenarannya.   

Dari hasil ini menunjukkan adanya kesamaan penelitian yang dilakukan 

Isti Faradisa, Leonardo Budi H, dan Maria  M (2016) yang menyatakan bahwa 

variasi produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Variasi 

produk atau keragaman produk merupakan daya tarik bagi konsumen terutama 

dapat memberikan alternative pilihan yang lebih bervariasi. Alternative pilihan 

yang lebih berfariasi bagi konsumen dapat mendorong kepuasan konsumen. 

Variasi produk atau keberagaman produk bukan hal baru didalam dunia 

pemasaran, dimana strategi ini banyak digunakan dalam peluncuran produknya. 

Menurut Philip Kotler (2009:72), variasi produk sebagai ahli tersendiri dalam 

suatu merek atau lini produk yang dapat dibedakan berdasrkan 

ukuran,harga,penampilan atau cirri-ciri. Atau variasi produk merupakan jenis 

atau macam produk yang tersedia (Spark dan Legault,2005:18). Variasi produk 

merupakan hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk meningkatkan 

kinerja produk,jika produk itu tidak beragam maka produk itu akan kalah 

bersaing dengan produk yang lainya. Menurut Salim dan Peter (1991:66) ”hal 

keadaan beraneka ragam” setiap konsumen tidak memiliki selera yang sama. 

Jika restoran atau café memiliki menu yang beraneka ragamakan akan 

memudahkan untuk menarik konsumen. Karena semakin banyak pilihan yang 

disediakan maka akan memudahkan konsumen untuk memilih menu sesuai 

keinginanya. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kualita pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan pada Coffee Shop. Ini 

menunjukkan bahwa hipotesis ketiga terbukti bahwa “diduga Kualitas Pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan pada Coffee Shop” 
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terbukti kebenarannya.  Dari hasil ini menunjukkan adanya kesamaan penelitian 

yang dilakukan Oldi Ardana (2016) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Tjiptono (2005) menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan 

penemuan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaianya 

untuk mengimbangi  para pelanggan. Dengan demikian ada dua faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu pelayanan yang diharapkan (expected 

service) dan layanan yang diterima /dirasakan (perceived). 

Kepuasan merupakan bentuk pelayanan yang dasarnya tidak berwujud. 

Hal ini diungkapkan oleh Gronroos yang dikutip oleh Tjiptono (2011) 

menyatakan bahwa pelayanan merupakan proses yang terdiri atas serangkaian 

aktivitas intangible (tidak berwujud) yang biasanya (namun tidak harus selalau ) 

terjadi pada interaksi antara konsumen dengan karyawan jasa,sumber 

daya,fisik,barang,atau system penyediaan jasa yang disediakan sebagai solusi 

atas masalah konsumen. Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa pelayanan 

merupakan aktivitas yang  diberikan kepada konsumen dan pada dasarnya tidak 

berwujud, disediakan sebagai solusi atau masalah konsumen. 

Layanan merupakan kegiatan yang ditawarkan oleh penyedia jasa kepada 

konsumen, bisa berupa benda dan objek lainya, hal ini ditulis oleh  Lovelock  

dan Wirtz (2011:37)  yang menyatakan layanan adalah kegiatan ekonomi yang 

ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain.bisa berbasis waktu,kinerja 

membawa hasil yang diinginkan ke penerima,benda atau aset lainya adalah 

tanggung jawab pembeli. Menurut Lupiyoadi (2001), menyatakan bahwa dalam 

menentukan tingkat kepuasan pelanggan ada lima faktor utama yang penting dan 

harus diperhatikan oleh perusahaan yaitu  adalah kualitas pelayanan,kualitas 

produk,perasaan emosional, harga dan biaya. 

 

4. PENUTUP 

Hasil penelitian menunjukkan variabel Store Atmosphere berpengaruh secara 

positif  terhadap Kepuasan Pelanggan pada Coffee Shop Cekopi Mendungan.  

Variable Variasi Produk berpengaruh secara positif  terhadap Kepuasan Pelanggan 



 

12 
 

pada Coffee Shop Cekopi Mendungan. Variable Kualitas Pelayanan berpengaruh 

secara positif terhadap Kepuasan Pelanggan pada Coffee Shop Cekopi Mendungan.  

Nilai F sig. 0,000 lebih kecil daripada 0,05 secara simultan variabel Store 

Atmosphere, Variasi Produk dan Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap Kepuasan Pelanggan pada Coffee Shop Cekopi Mendungan. Dari hasil  

perhitungan determinasi (R
2
) sebesar 0,588  hal ini berarti bahwa variabel 

independen dalam model (Store Atmosphere, Variasi Produk, dan Kualitas 

Pelayanan) menjelaskan variasi Kepuasan pelanggan sebesar 58,8% dan 41,2% 

dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model. 

Penelitian ini hanya menggunakan di daerah untuk diteliti. Untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan tempat penelitian sejenis lainnya 

untuk diteliti, agar hasil penelitian dapat mewakili sebagai pembanding. 
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