
	
 

1 PENDAHULUAN 
 

 
Latar Belakang 

 
Perkembangan bisnis di era Abad ke-21 telah berkembang sangat pesat 

dan mengalami metamorfosis yang berkesinambungan. Setiap pelaku usaha di tiap 
kategori bisnis dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap setiap perubahan yang 
terjadi dan menempatkan orientasi kepada kepuasan pelanggan sebagai tujuan 
utama (Kotler 2005). Tidak terkecuali usaha dalam penyajian makanan dan 
minuman (food service) yang dimulai dari skala kecil seperti warung-warung dan 
cafe tenda; bisnis makanan berskala menengah seperti depot, rumah makan dan 
cafe sampai dengan bisnis makanan yang berskala besar seperti restoran-restoran 
di hotel berbintang. Indonesia merupakan pasar yang potensial untuk 
mengembangkan berbagai jenis bisnis. Hal ini dapat terlihat dari jumlah penduduk 
yang terus meningkat setiap per tahunnya. Tabel laju pertumbuhan penduduk di 
Indonesia disajikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1  Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia per Tahun (2010 dan 2017) 

Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia per Tahun (%) 
2000-2010 2010-20172 

1.49 1.34 
Ket : 2Hasil proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (pertengahan tahun/Juni) 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2018 ) 
  

Berdasarkan Tabel 1 penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan 
dan menjadi kondisi yang baik untuk perusahaan yang menjual barang maupun 
menjual jasa. Perusahaan yang berbentuk restoran atau café tentunya memiliki 
peluang besar untuk mengembangkan usahanya di Indonesia, karena Indonesia 
memiliki penduduk yang banyak sehingga bisnis kuliner akan dapat terus 
berkembang. Kepadatan penduduk menjadi salah satu faktor keberhasilan usaha, 
makin padat suatu lokasi tentu akan semakin besar untuk mendapatkan peluang 
juga memungkinkan bisnis yang dijalankan lebih cepat dikenal. Selain itu lokasi 
yang padat penduduk memiliki roda perekonomian yang lebih cepat dan ini tentu 
menjadi potensi yang sangat baik untuk perkembangan bisnis terutama bisnis 
dibidang kuliner. 

 
Tabel 2  Laju Pertumbuhan Kumulatif Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan 

Usaha (Persen) 2017-2018 
PDB 
Lapangan 
Usaha (Seri 
2010) 

Laju Pertumbuhan PDB Seri 2010 
Laju Pertumbuhan Kumulatif (c-to-c) 

2017 2018 
Triwulan 

I 
Triwulan 

II 
Triwulan 

III 
Triwulan 

IV 
Triwulan 

I 
Triwulan 

II 
Triwulan 

III 
Industri 
Makanan 
dan 
Minuman 

 
7.70 

 
7.0 6 

 
7.71 

 
9.23 

 
12.77 

 
10.63 

 
9.74 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019 
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 Café berasal dari bahasa Perancis, secara hafiah café adalah suatu tempat 
yang menyediakan makanan dan minuman serta mempunyai ciri khas tertentu 
pada produk atau suasannya. Perkembangan berbagai jenis café di Indonesia 
dengan berbagai macam kelebihan dari segi konsep dan citarasa menu yang 
ditawarkan merupakan suatu fenomena tren dari berbagai permintaan konsumen. 
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP2010 
tentang tata cara pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman, memberikan 
definisi bahwa restoran dan café adalah usaha penyedia makanan dan minuman 
dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, 
penyimpanan dan penyajian didalam suatu tempat yang tidak berpindah-pindah. 

Munculnya berbagai tempat kuliner menyebabkan persaingan dalam 
meraih konsumen. Persaingan pada harga, pelayanan, jenis makanan dan 
persaingan akan hal itu ada supaya konsumen dapat merasakan kepuasan sehingga 
konsumen bersedia untuk datang kembali pada masa yang akan datang serta 
meningkatkan kualitas layanan dan kualitas produk untuk memuaskan pelanggan 
merupakan salah satu hal yang menjadi tujuan bagi setiap perusahaan. Banyak 
produk yang dihasilkan dengan berbagai macam jenis, mutu serta bentuk, dimana 
keseluruhan tersebut ditujukan untuk menarik minat pelanggan, sehingga 
konsumen cenderung akan melakukan aktivitas membeli produk tersebut.  

Oleh karena itu, setiap perusahaan dituntut agar mampu menciptakan 
produk dengan spesifikasi yang terbaik agar kepuasan pelanggan dapat terpenuhi. 
Hal tersebut menuntut perusahaan untuk dapat merumuskan kembali strategi yang 
ditempuh untuk meningkatkan kemampuan bersaing dalam melayani konsumen. 
Usaha menciptakan dan mempertahankan konsumen hendaknya menjadi prioritas 
utama bagi Warunk Upnormal. Strategi yang tepat dapat menarik konsumen 
hendaknya disusun dengan cermat, agar konsumen mau membeli produk yang 
dihasilkan perusahaan. Lebih dari itu dengan segala kiatnya, Warunk Upnormal 
juga harus berupaya agar konsumen dapat menjadi setia terhadap produk yang 
dihasilkan.  
 Kualitas memberikan suatu dorongan kepada konsumen untuk menjalin 
ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan ini 
memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama terhadap harapan 
konsumen serta kebutuhannya. Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan 
loyalitas konsumen dimana perusahaan memaksimumkan pengalaman konsumen 
yang menyenangkan dan meminimumkan pengalaman konsumen yang kurang 
menyenangkan. Dalam kualitas pelayanan terdapat lima dimensi yang 
dikemukakan oleh Zeithaml et al. (1990) yaitu reliabilitas, daya tanggap, jaminan, 
empati, bukti fisik.  
 Persepsi nilai merupakan suatu konsep harapan yang ingin dicapai 
konsumen berdasarkan yang telah mereka berikan atau evaluasi keseluruhan dari 
manfaat suatu produk atau jasa (Ryu et al. 2010). Evaluasi seseorang dalam 
proses konsumsi produk atau jasa berkaitan erat dengan nilai dan kesenangan 
yang diharapkan oleh konsumen (Babin et al. 1994). Aktivitas berbelanja terdiri 
dari dua hal yaitu berhubungan dengan suatu tugas atau tujuan dengan cara 
memiliki suatu produk dan aktivitas yang didorong oleh pengejaran nilai hedonik 
melalui respon konsumen terhadap pengalaman berbelanja (Babin et al. 1994). 
 Konsumen menikmati nilai hedonik pada saat mengkonsumsi produk 
berkaitan dengan perasaan, fantasi, kesenangan dan panca indera yang 
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mempengaruhi emosi seseorang. Nilai hedonik adalah keseluruhan evaluasi 
seorang konsumen yang dilandasi pada pemenuhan kesenangan (Yistiani et al. 
2012). Nilai hedonik didasari motivasi pembelian dari dalam diri konsumen 
karena menyukainya, didorong keinginan untuk mencapai suatu bentuk 
kesenangan, kebebasan, khayalan serta pelarian diri dari masalah. 
 Menurut Kotler dan Keller (2009) definisi pelayanan adalah setiap 
tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, 
yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 
Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 
keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri 
sehingga terciptanya loyalitas konsumen. Kotler juga mengatakan bahwa perilaku 
tersebut dapat terjadi pada saat sebelum dan sesudah terjadinya interaksi. Pada 
umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan yang 
tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering. Lima dimensi dasar yang 
digunakan konsumen dalam menilai mutu jasa menurut Parasuraman et al. (1990) 
serta Sumarwan (2011) adalah tangibles, reliability, responsiveness, assurance 
dan emphaty.    

Penelitian ini mengacu pada teori-teori yang berkaitan dengan persepsi 
atmosfer, persepsi nilai dan nilai hedonik terhadap loyalitas konsumen melalui 
kualitas layanan pada Warunk Upnormal. Hasil penelitian Puspitasari (2012) 
menunjukkan bahwa variabel laten eksogen tangible, reliability, food quality dan 
perceived value memiliki hubungan yang signifikan dalam membentuk variabel 
kepuasan. Dari hasil analisis SEM, didapat nilai perhitungan CSI untuk konsumen 
restoran Nasi Bebek Ginyo yaitu sebesar 67.78 persen dan nilai CLI dari 
penelitian ini yaitu sebesar 58.11 persen. Implikasi manajerial yang disarankan 
untuk manajemen restoran Nasi Bebek Ginyo guna memperbaiki kinerja 
perusahaan, yang akan berdampak pada peningkatan kepuasan dan loyalitas 
konsumen. 
 Khasanah (2012) melakukan penelitian mengenai analisis kepuasan dan 
pengaruhnya terhadap loyalitas konsumen jasa travel. Hasil analisis SEM 
menunjukkan kelima dimensi pelayanan (tangible, reliability, responsiveness, 
assurance dan empathy) telah memberi pengaruh nyata terhadap kepuasan dan 
loyalitas konsumen. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi yang 
diberikan oleh atribut-atribut jasa kepada dimensi pelayanan. Dimensi tangible 
memberi pengaruh dengan nilai terbesar terhadap kepuasan, artinya bahwa 
konsumen TX Travel Bogor menilai atribut pelayanan berwujud fisik merupakan 
atribut yang paling berpengaruh terhadap pembentukan kepuasan. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa konsumen TX Travel Bogor merasa puas dengan seluruh 
atribut pelayanan yang telah ada, sehingga kepuasan tersebut memberi pengaruh 
terhadap loyalitas.  

Ryu et al. (2012) melakukan penelitian mengenai dampak dari tiga unsur 
kualitas jasa makanan (lingkungan fisik, makanan dan layanan), terhadap 
restaurant image dan nilai yang dirasakan pelanggan serta pengaruhnya terhadap 
kepuasan pelanggan dan niat berperilaku pelanggan. Analisis dilakukan 
menggunakan SEM yang menunjukkan bahwa lingkungan fisik, makanan dan 
layanan merupakan faktor penentu yang signifikan dari gambaran restoran. Selain 
itu kualitas fisik, makanan dan layanan adalah prediktor signifikan dari nilai yang 
dirasakan pelanggan. Selain itu nilai yang dirasakan pelanggan juga menjadi 
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faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan kepuasan pelanggan menjadi 
prediktor niat berperilaku pelanggan. 

Namkung dan Jang (2007) menunjukkan bahwa kualitas makanan secara 
signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan niat perilaku dan juga 
mengungkapkan bahwa niat perilaku dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Analisis 
regresi selanjutnya menunjukkan bahwa rasa dan presentasi makanan adalah dua 
kontribusi terbesar bagi kepuasan pelanggan dan niat perilaku.  

Selanjutnya pada tahun 2008, Namkung dan Jang kembali melakukan 
penelitian yang menunjukkan bahwa presentasi makanan yang menarik, makanan 
yang lezat, penataan jarak antar tempat duduk, desain interior yang menarik, latar 
musik yang menyenangkan, layanan yang handal, layanan yang responsif dan 
karyawan yang berkompeten merupakan atribut penting dalam memberikan 
kontribusi bagi kepuasan yang tinggi dari pengunjung. 

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dijabarkan tersebut 
menggambarkan bahwa dalam industri makanan ada beberapa variabel yang 
memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen walaupun disetiap daerah dan 
jenis usaha makanan memiliki faktor yang berbeda-beda dalam mempengaruhi 
loyalitas konsumen. Setidaknya dari gambaran penelitian terdahulu tersebut 
disebutkan ada beberapa variabel yang mempengaruhi loyalitas konsumen yakni 
dari dimensi kualitas pelayanan yang meliputi tangible, reliability, assurance, 
responsiveness dan empathy, kemudian product quality dan perceived value yang 
mencakup nilai dan harga. 
 
 

Rumusan Masalah 
 

  Industri makanan dan minuman di Indonesia berkembang sangat pesat 
disebabkan oleh tingkat permintaan yang tinggi oleh konsumen. Wisata kuliner 
sudah menjadi bagian dari gaya hidup yang tidak hanya dimiliki masyarakat 
perkotaan, tetapi juga hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Persaingan 
di industri kuliner memberikan dampak terhadap bisnis yang dijalankan oleh 
Warunk Upnormal. Konsumen memiliki banyak pilihan kuliner sehingga 
bargaining power dari setiap restoran melemah. Selain menyediakan makanan 
dan minuman berkualitas, pihak restoran juga dituntut untuk memenuhi 
pengalaman konsumen melalui beberapa faktor agar konsumen ingin tetap 
mengunjungi restoran tersebut. Begitu juga dengan Warunk Upnormal yang 
dituntut untuk terus kreatif dan inovatif agar dapat bertahan di bisnis kuliner yang 
semakin menjamur.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 
dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana loyalitas konsumen terhadap Warunk Upnormal? 
2. Bagaimana pengaruh persepsi atmosfer, persepsi nilai dan nilai 

hedonik terhadap loyalitas konsumen melalui kualitas layanan Warunk 
Upnormal? 
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Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh persepsi atmosfer, persepsi nilai dan nilai 
hedonik terhadap kualitas layanan Warunk Upnormal. 

2. Menganalisis pengaruh persepsi atmosfer, persepsi nilai dan nilai 
hedonik terhadap loyalitas konsumen Warunk Upnormal. 

3. Merumuskan implikasi manajerial untuk meningkatkan loyalitas 
konsumen. 

 
 

Manfaat Penelitian 
 
 Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 
penelitian sebagai berikut: 

1. Bagi pemilik usaha, penelitian ini diharapkan dapat membuktikan 
bahwa persepsi atmosfer, persepsi nilai, nilai hedonik dan kualitas 
layanan mempengaruhi loyalitas konsumen, menjadi pengetahuan 
tambahan dan kesadaran untuk perusahaan, serta sebagai masukan 
pada strategi pemasaran apa saja yang akan dilakukan demi 
menunjang penjualannya. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 
pengalaman dan pengetahuan, disamping untuk memenuhi sebagian 
persyaratan guna memperoleh gelar master di Sekolah Bisnis Institut 
Pertanian Bogor. 

3. Bagi akademisi sebagai referensi kasus dalam menganalisis loyalitas 
konsumen. 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 
 Penelitian ini difokuskan pada analisis persepsi atmosfer, persepsi nilai, 
nilai hedonik dan kualitas layanan Warunk Upnormal serta bagaimana 
hubungannya dengan variabel loyalitas konsumen. 
 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

Persepsi Atmosfer 
 

 Menurut Kotler (1973), atmosfer memiliki peran penting didalam 
pemasaran. Di masa depan, para pemasar akan menggunakan estetika spasial 
sebagai keterampilan sama seperti penggunaan harga, iklan, relasi publik dan alat 
pemasaran lainnya. Konsep utama atmosfer adalah suasana sekitar. Atmosfer 
lebih tepat digambarkan sebagai atmosfer yang baik atau atmosfer ramai atau 
atmosfer yang mengesalkan.  




