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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of service quality on loyalty through satisfaction as pemediasi. This
research was a causal data collection techniques are guided by a questionnaire survey. The study population
were diners in restaurant Solo. With a sample of 300 respondents using sampling methods, sampling
konvenien. Test test hypotheses structural model shows the influence of service quality to customer
satisfaction demonstrated the value of CR = 2,585, β = 0.338 and p <0.05 was accepted at the 5%
significance level. Test the effect of satisfaction on customer loyalty, showed the value of CR = 10 633, β =
1.008 and the probability <0.05 at the 5% significance level.
Keywords : quality of service, satisfaction, loyalty.

I. PENDAHULUAN
Sektor bisnis makanan semakin
berkembang saat ini, dengan mengatasnamakan penghargaan akan makanan, gaya
hidup, terlebih dine out dalam pengertian
luas, sangat penting untuk mencapai
kesuksesan sebuah bisnis restoran.Pemenuhan
kebutuhan dan keinginan serta nilai kualitas
jasa sangat ditentukan oleh tingkat
kepentingan maupun kepuasan pelanggan
sebagai pemakainya.Pelayanan yang kurang
memuaskan
diperkirakan
menyebabkan
berkurangnya konsumen atau bahkan hilang
karena konsumen berpindah ke jasa layanan
lain. Hal ini merupakan tantangan besar bagi
perusahaan
dalam
membangun
citra
perusahaan yang tidak hanya mampu
membuat dan membangun tapi juga dapat
memberikan pelayanan yang memuaskan.
Oleh sebab itu perusahaan perlu mengetahui
perilaku
pelanggan
dalam
membeli,
menggunakan dan mengevaluasi jasa dalam
rangka pemenuhan dan pemuasan kebutuhan.
Studi ini fokus pada pembentukan
loyalitas di restoran BOGA-BOGI 2 yang
beralamat di Jl. Adi Sucipto Km.9 Solo.
Faktor - faktor yang dipertimbangkan penting
oleh pelanggan untuk tetap loyal di restoran
BOGA – BOGI 2 diindikasikan terbentuk oleh
banyak variabel, namun penelitian ini terfokus
pada kualitas pelayanan dan kepuasan
pelanggan sebagai variabel pemediasi.
Penelitian - penelitian terdahulu telah
banyak mengungkapkan faktor - faktor
pembentuk loyalitas pelanggan, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Hal ini
dapat dijelaskan diantaranya melalui studi
yang dilakukan oleh Suwarni & Mayasari

(2009), Norizam Kassim dan Nur Asiah
Abdullah(2010), Sa'adah Jahizatus, Fatchur
Rohman dan Rofiaty(2011),Haghighi, Ali
Dorosti, Afsin Rahnama dan Ali Hoseinpor
(2012), Jooyeon Ha & Jang (2012),Kisang
Ryu, Hye Rin Lee dan Woo Gon Kim (2012).
Hasil dari studi ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman bagi pihak manajer
restoran BOGA-BOGI 2 tentang faktor –
faktor
yang
mempengaruhi
loyalitas
konsumen. Dengan demikian manajer dapat
merencanakan stimilus – stimulus pemasaran
terkait dengan faktor – faktor yang dapat
meningkatkan loyalitas konsumen restoran
BOGA – BOGI 2.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
Loyalitas sebagai variabel tujuan
merupakan
perilaku
pelanggan
yang
berkaitan dengan produk atau jasa atau
perusahaan. Para peneliti mengidentifikasi
loyalitas sebagai konstruksi yang terdiri dari
baik sikap dan perilaku pelanggan. Komponen
sikap pelanggan merupakan gagasan seperti
niat
pembelian
kembali,
kesediaan
merekomendasikan perusahaan kepada orang
lain, dan komitmen untuk tidak beralih ke
pesaing (Cronin & Taylor, 1992; Prust &
Brandt, 1995; Narayandas, 1996), dan
kemauan untuk membayar harga premium
(Zeithmal et al,1996). Sedangkan komponen
perilaku loyalitas pelanggan mempresentasikan mengulang kembali pembelian aktual
produk atau jasa dan lebih lanjut produk atau
jasa yang berbeda dari perusahaan yang sama,
merekomendasikan perusahaan kepada orang
lain, dan mencerminkan kemungkinan pilihan
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jangka panjang untuk merek (Feick et
al,2001).
Loyalitas pelanggan dianggap menjadi
faktor
penting
untuk
meningkatkan
profitabilitas dan mempertahankan posisi
organisasi. Reichheld & Sasser (1990)
mengemukakan hubungan yang kuat antara
tingkat
perpindahan
pelanggan
dan
meningkatnya
keuntungan.
Menurut
penelitian Reichheld & Sasser (1990),
perusahaan dengan hanya mempertahankan
5% pelanggan menghasilkan keuntungan
25%hingga125%, tergantung pada industri
yang bersangkutan. Kebanyakan investigasi
menunjukkan bahwa organisasi harus tetap
memegang pelanggan setia mereka sebagai
aset yang kompetitif.
Meningkatkan loyalitas pelanggan telah
menjadi topik hangat di kalangan manajer,
konsultan, dan akademisi (Keiningham
etal.,2007). Organisasi dan lembaga yang
berhasil mendapatkan loyalitas pelanggan
memiliki keunggulan kompetitif utama (Aksu,
2006). Mempertahankan pelanggan yang
sudah ada adalah strategi yang jauh lebih
efektif bagi organisasi daripada mencoba
untuk menarik pelanggan baru untuk
menggantikan yang hilang (Gee et al.,2008).
Sebagai akibat dari pasar yang cenderung
ultra-kompetitif, penyedia layanan di banyak
industri telah beralih strategi pemasaran
mereka dari strategi untuk menarik pelanggan
baru, menjadi strategi untuk menjaga
pelanggan yang sudah ada (Shoemaker et al.,
1999).
Variabel mediasi studi ini adalah kepuasan
pelanggan. Kepuasan pelanggan diartikan
sebagai
perasaan
seseorang
setelah
membandingkan kinerja yang dirasakan
dengan harapan pelanggan. Kepuasan
pelanggan
dianggap
sebagai
faktor
mendorong pelanggan untuk menggunakan
layanan lagi, meskipun tidak ada jaminan
bahwa pelanggan yang puas akan kembali
untuk melakukan pembelian ulang, menurut
Soriano (2002). Pada tahun 1980-an dan
1990-an, para pemasar dan peneliti
mengutamakan fokus pada masalah kepuasan
pelanggan dan metode untuk meningkatkan
kepuasan pelanggan. Tapi seiring waktu, para
pemasar menyadari bahwa banyak pelanggan
yang puas tidak selalu menggunakan kembali
barang atau jasa(Hyun, 2010). Studi yang

dilakukan oleh Oliver (1999), menyatakan
dalam industri otomotif di mana 85% hingga
95% dari pelanggan telah menyatakan
kepuasan mereka, namun hanya 30% sampai
40% benar-benar membeli kembali. Ryu et al.
(2012) dalam penelitiannya mengukur
kepuasan pelanggan restoran dengan satisfied
with overall experience, create in a good
mood, dan enjoyed at restaurant.
Kualitas pelayanan adalah variabel
yang diindikasikan berpengaruh terhadap
kepuasan dan loyalitas konsumen di restoran
Boga – Bogi 2. Kualitas pelayanan yang
dirasakan sangat penting bagi keberhasilan
organisasikarena hubungan langsung antara
kepuasan pelanggan dan niat perilaku
(Parasuraman et al., 1985). Organisasi yang
menyediakan layanan yang unggul juga
mengalami tingkat kepuasan pelanggan yang
tinggi
dan
word
of
mouthyang
menguntungkan (Gilbert & Veloutsou., 2006).
Persepsi pelanggan tentang kualitas layanan
penting bagi organisasi internasional karena
tindakan tersebut rentan terhadap faktor-faktor
budaya dan variasi (Furrer et al.,2000).
Sumartini & Pinayani (2007) meneliti tentang
katering di Bandung menyimpulkan bahwa
semakin baik kualitas layanan yang diberikan
maka semakin tinggi pula tingkat intensitas
pembeliannya. Penelitian ini berusaha
memahami dampak dari dimensi kualitas jasa
makananyaitu layanan dan lingkungan fisik
pada respon pelanggan di industri restoran.
Selanjutnya, variabel kualitas pelayanan ini
diukur
denganlima
dimensi
kualitas
disarankan oleh SERVQUAL (Parasuman,
Zeithaml, V.A. dan Berry, L.L., 1988) yaitu
tangible,
responsiveness,
reliability,
assurance, dan empathy.
2.2. Hipotesis
Beberapa penelitian berdasarkan
indek kepuasan di Eropa dan Amerika
menempatkan bahwa kualitas pelayanan
adalah salah satu anteseden kepuasan
konsumen. Gonzalez et al, (2007) meneliti
hubungan
dan
menyimpulkan
bahwa
kepuasan tergantung pada kualitas pelayanan
yang dirasakan.Persepsi kualitas telah
dianggap sebagai prediktor penting dari
perilaku
pasca-konsumsi
seperti
niat
pembelian kembali dan rekomendasi.
Parasuraman et al. (1988) dan Boulding et al.
(1993) mengidentifikasi hubungan positif
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antara persepsi kualitas dan niat perilaku
seperti niat pembelian kembali, positif word of
mouthdan kesediaan untuk merekomendasikan. Menurut Parasuraman et al. (1988)
melihat kualitas layanan melalui lima
dimensinya
yang
meliputi
reliability,
responsiveness, assurance, emphaty dan
tangible.Zeithaml et al, (1996) menyimpulkan
bahwa kualitas pelayanan merupakan
prediktor signifikan perilaku niat pelanggan.
Cronin et al, (2000) juga melaporkan bahwa
kualitas yang dirasakan secara langsung
mempengaruhi perilaku niat. Studi ini
menekankan pentingnya kualitas yang
dirasakan dalam menentukan perilaku
konsumen dalam situasi konsumsi.
Menurut Bell et al, (2005), dua dimensi
persepsi kualitas, kualitas layanan dan kualitas
makanan, secara signifikan mempengaruhi
perilaku konsumen dalam pengaturan
restoran. Beberapa penelitian mengidentifikasi
bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh
signifikan
terhadap
niat
perilaku,
menunjukkan bahwa persepsi kualitas layanan
merupakan faktor kunci dalam menentukan
perilaku
konsumen
(Anderson,
1998;
Fullerton, 2005; Wong dan Sohal, 2003).
Berdasarkan literatur dan kajian penelitian
tersebut maka hipotesis yang diajukkan adalah
Kualitas layanan (reliability, responsiveness,
assurance, emphaty dan tangible) secara
langsung dan positif mempengaruhi
kepuasan konsumen
Sejumlah penelitian mengkonfirmasi
hubungan positif dan langsung antara
kepuasan pelanggan dan niat perilaku, seperti
pembelian kembali dan komunikasi word of
mouth (Han dan Ryu, 2009; Kim etal, 2009;
Kivela et al, 1999; Namkung dan Jang, 2007,
Oliver, 1999, Ryu et al, 2010; Ryu dan Han,
2011). Kivela et al. (1999) menemukan bahwa
kepuasan makan secara signifikan dipengaruhi
niat perilaku pasca-makan.Namkung dan Jang
(2007) menegaskan hubungan positif antara
kepuasan pelanggan dan niat perilaku pada
restoran kelas menengah ke atas.Kim et al.
(2009) juga menunjukkan bahwa kepuasan
pelanggan adalah positif terkait niat untuk
kembali dan dukungan word of mouth
positifdalam operasi jasa makanan.Han dan
Ryu (2009) menemukan bahwa tiga
komponen lingkungan fisik (yaitu dekorasi
dan artefak, tata ruang, dan kondisi) sangat

dipengaruhi persepsi harga konsumen dan
tingkat kepuasan pelanggan, yang pada
gilirannya secara langsung dan
tidak
langsung dipengaruhi loyalitas pelanggan
tersebut seperti niat untuk kembali dan positif
wordofmouth. Hubungan antara kepuasan
konsumen dan perilaku niat telah diteliti
secara luas dan menunjukkan hubungan yang
positif (Oliver, 1999, Garbarino dan Johnson,
1999; Cronin et al, 2000).Temuan ini
mendukung semua hubungan yang signifikan
antara kepuasan pelanggan dan niat perilaku
di industri restoran.
Studi yang dilakukan oleh Cronin dan
Taylor (1992) dalam sektor jasa seperti:
perbankan, pengendalian hama, dry cleaning,
dan makanan cepat saji, menemukan bahwa
kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap niat pembelian di keempat
sektor. Demikian pula, di sektor kesehatan,
McAlexander et al. (1994) menemukan bahwa
kepuasan pasien dan kualitas layanan
mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap niat pembelian masa depan.
Berdasarkan pada temuan dan kajian
sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis yang
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Kepuasan Pelanggan memiliki pengaruh
pada Loyalitas Konsumen
III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini berjenis kausal yaitu
tipe penelitian yang menjelaskan hubungan
sebab akibat dari sebuah fenomena. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah survei yang dilakukan
terhadap pengunjung restoran BOGA-BOGI 2
yang dipandu dengan kuesioner, sehingga
informasi diperoleh langsung dari sumber
yang diamati. Teknik ini dianggap relevan
dengan hipotesis yang dibangun.
Target populasi adalah pengunjung
restoran yang mempunyai kecenderungan
untuk loyal. Penentuan target populasi ini
sesuai dengan tujuan penelitian yaitu
membangun loyalitas pelanggan direstoran
BOGA-BOGI 2.
Sampel yang diambil berjumlah 300
responden dengan menggunakan teknik
konvenien sampling yaitu sampel non
probabilitas dengan kriteria yang ditentukan.
Penentuan jumlah sampel diharapkan
memenuhi kriteria metode statistik yang
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dipilih
yaitu
Structural
Equation
Model(SEM). Analisis SEM membutuhkan
sample sebanyak 5-10 kali jumlah variabel
indikator yang digunakan. Pertimbangan
waktu efektif pengisian kuesioner oleh
responden juga menjadi dasar pengambilan
jumlah
sampel.
Dengan
demikian
pertimbangan pada aspek kualitas responden
tetap diutamakan dan aspek kriteria minimal
kelayakan dalam penganalisaan data sesuai
dengan metode statistik dapat terpenuhi.
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran
Variabel
1. Kualitas Layanan
Kualitas layanan dapat didefinisikan
sebagai persepsi terhadap keseluruhan
pelayanan
yang
diberikan
pihak
restoran.Indikator
pengukuran
kualitas
layanan meliputi dimensi SERVQUAL oleh
Parasuman et al (1988) yang kemudian di
rinci menjadi indikator-indikator dengan
penyesuaian padaobjek penelitian jasa
restoran.
a. Reliability
1) pelayanan baik
2) handal
3) akurat
4) tepat
5) cermat
b. Responsiveness
1) cepat
2) peka
3) tanggap
4) bersedia membantu
5) mengerti keinginan konsumen
c. Assurance
1) terpercaya
2) memberi rasa aman
3) berpengalaman
4) mampu meyakinkan pengunjung
5) terjamin
d. Emphaty
1) pengunjung diperhatikan
2) peduli dengan pengunjung
3) memahami keinginan pengunjung
4) membantu kesulitan pengunjung
5) karyawan enak diajak komunikasi
e. Tangibles
1) menarik
2) rapi
3) bersih
4) peralatan modern
5) fasilitas lengkap

Adapun skala pengukuran menggunakan
metode skala pengukuran Likert 5 poin (1=
sangat tidak setuju; 3 = netral dan5 = sangat
setuju).
3.2. Kepuasan Pelanggan
Kepuasan
didefinisikan
sebagai
perasaan senang dan puas seseorang setelah
merasakan
pengalaman
mengkonsumsi
produk dan atau jasa. Kepuasan diukur
menggunakan enam indikator, yaitu : 1) puas;
2) suka; 3) senang; 4) gembira; 5) bahagia
dan 6) sesuai harapan.Indikator kepuasan
pelanggan diturunkan dari definisi kepuasan
menurutKotler dan Armstrong (2001:9)
bahwa kepuasan konsumen adalah sejauh
mana anggapan kinerja produk memenuhi
harapan pembeli. Bila kinerja produk lebih
rendah ketimbang harapan pelanggan, maka
pembelinya merasa puas atau amat
gembira.Lovelock (1998) yang menyatakan
bahwa kepuasan adalah keadaan emosional,
reaksi pasca pembelian yang dapat berupa
kemarahan, ketidakpuasan, kejengkelan,
kegembiraan atau kesenangan. Indikator
tersebut akan diukur dengan skala likert 1 =
sangat tidak setuju,3 = netral dan 5= sangat
setuju.
3.3. Loyalitas Pelanggan
Loyalitas diartikan sebagai kesediaan
seseorang untuk tetap padarestoran dan
kecenderungan
untuk
kembali
serta
merekomendasi pada orang lain. Oliver(1996)
menyatakan loyalitas konsumen sebagai
komitmen
pelanggan
bertahan
secara
mendalam untuk melakukan pembelian ulang
produk baik barang atau jasa secara konsisten
di masa yang akan datang meskipun pengaruh
situasi usaha pemasaran berpotensi merubah
perilaku. Dari definisi tersebut diturunkan
indikator loyalitas yang digunakan yaitu: 1)
niat untuk kembali; 2) akan kembali; 3)
cenderung kembali; 4) mungkin kembali; 5)
pasti kembali dan 6) komitmen untuk
kembali. Skala pengukuran menggunakan
metode pengukuran Likert 5 poin (1= sangat
tidak setuju; 3 = netral dan 5 = sangat setuju).
3.4. Pengujian Instrumen Penelitian
1. Uji Validitas Konstruk
Uji validitas bertujuan mengetahui ketepatan
dan kecermatan suatu alat ukur dalam
melakukan fungsi ukurnya (Sekaran, 2006).
Dalam penelitian ini akan digunakan uji
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validitas dengan Confirmatory Factor
Analysis dengan bantuan software SPSS for
windows versi 15, di mana kriteri yang harus
terpenuhi adalah nilai KMO > 0,50 dan setiap
item pertanyaan harus mempunyai factor
loading>
0,50
serta
terekstrak
mengelompok.Menurut Ghozali (2008:49),
CFA harus dilakukan pada analisis model
yang menggunakan SEM, dimana setiap item
pertanyaan harus mempunyai factor loading
diatas 0,5.
Ferdinand (2006: 352)
menjelaskan bahwa analisis konfirmatori
dalam SEM digunakan untuk mengukur
faktor-faktor yang paling dominan dalam satu
kelompok variabel.
2. Uji Reliabilitas
Reliabilitas merupakan prosedur pengujian
statistik yang dianggap relevan untuk
mengukur sejauh mana kehandalan atau
konsistensi internal dari suatu instrumen
penelitian. Reliabilitas merupakan syarat dari
tercapainya validitas kuisioner dengan tujuan
tertentu. Menurut Ferdinand (2006), sebuah
scale atau instrumen pengukur data dan data
yang dihasilkan disebut reliable atau
terpercaya apabila instrumen itu secara
konsisten memunculkan hasil yang sama
setiap kali dilakukan pengukuran. Indikator
pengukuran reliabilitas menurut Sekaran
(2000: 312) yang membagi tingkatan
reliabilitas dengan kriteria, 0.8 – 1.0 maka
reliabilitas dianggap baik, 0.6 – 0.799 maka
reliabilitas diterima, dan kurang dari 0.6 maka
reliabilitas dianggap kurang baik. Untuk
menguji reliabilitas digunakan Cronbach
Alpha dengan bantuan SPSS for windows 15.
Ghozali (2006:42) mengatakan bahwa nilai
Cronbach Alpha dapat dikatakan reliabel
apabila nilainya > 0,60. Dengan demikian,
prosedur pengujian ini dapat memberikan
jaminan bahwa datanya memenuhi kriteria
kelayakan
untuk
dianalisis
dengan
menggunakan metode-metode statistik yang
lain.
3. Analisis Structural Equation Model (SEM)
Analisis Stuctural Equation Model(SEM)
bertujuan untuk mengestimasi beberapa
persamaan regresi terpisah akan tetapi masing
masing mempunyai hubungan simultan atau
bersamaan. Dalam analisis ini dimungkinkan
terdapat beberapa variabel dependen, dan
variabel ini dimungkinkan menjadi variabel
independen bagi variabel dependen yang

lainnya. Pada prinsipnya, model struktural
bertujuan untuk menguji hubungan sebab
akibat antar variabel sehingga jika salah satu
variabel diubah, maka terjadi perubahan pada
variabel yang lain.
Tabel 1
Goodness-of-Fit Indeks
Goodness-of-Fit Indicies
2

x - Chi Square
Probabilitas
CMIN/df
GFI
AGFI
TLI
CFI
RMSEA

Cut-off Value
Diharapkan kecil
> 0,05
< 2,00 atau 3,00
> 0,90
≥ 0,90
≥ 0,95
≥ 0,95
≤ 0,08

Sumber: Ferdinand, 2005

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Confirmatory Factor Analysis Second
Order
Analisis konfirmatori faktor merupakan
salah satu teknik analisis multivariat yang
digunakan untuk menguji sebuah konsep yang
dibangun dengan menggunakan beberapa
indikator terukur.Untuk menilai kesesuaian
model mesti melakukan Confirmatory Factor
Analysis (CFA) pada langkah pertama analisis
data.
1. Uji Validitas
Untuk mengukur validitas konstruknya
dapat dilihat dari nilai faktor loadingnya,
syarat loading faktor harus signifikan dan nilai
loading harus diatas 0.05 atau lebih idealnya
diatas 0.07 (Imam Ghozali, 2008). Hal ini
menunjukkan bahwa konstruk itu secara valid
mengukur apa yang seharusnya diukur dalam
model yang disajikan.
Hasil olah data menunjukkan bahwa
secara umum nilai loading faktor signifikan
secara statistik dan nilai loading faktor diatas
0.05, hanya indikator r3 dan em4 yang nilai
loading faktornya kurang dari 0.05.Sehingga
indikator r3 dan em4 tersebut harus dibuang
dari analisis.
2. Reliabilitas Konstruk
Reliabilitas konstruk dinilai dengan
menghitung indeks reliabilitas instrumen yang
digunakan (composite reliability) dari model
SEM yang dianalisis.Nilai batas yang
digunakan untuk menilai sebuah tingkat
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reliabilitas yang dapat diterima adalah apabila
nilai Cronbach Alpha adalah lebih besar dari
0.70, walaupun angka itu bukanlah sebuah
ukuran yang mati. Artinya, bila penelitian
yang dilakukan bersifat eksploratori, maka
nilai Cronbach Alpha dibawah 0,70 pun
masih dapat diterima sepanjang disertai
dengan alasan-alasan empirik yang terlihat
dalam proses eksplorasi. Nunally dan
Bernstein, (1994) dalam Ferdinand (2005:
193), memberikan pedoman yang baik untuk
menginterpretasikan
indeks
reliabilitas.
Nunally dan Bernstein (1994) menyatakan
bahwa reliabilitas yang sedang antara 0,5 –
0,6 sudah cukup untuk menjustifikasi sebuah
hasil penelitian
Hasil perhitungan reliabilitas konstruk
pada menunjukkan bahwa nilai Cronbach
Alpha pada tiap dimensi reliability,
responsiveness, assurance, emphaty dan
tangible secara berturut-turut adalah 0.86,
0.86, 0.86, 0.88 dan 0.90. Nilai tiap dimensi
reliability,
responsiveness,
assurance,
emphaty dan tangible tersebut lebih besar dari
0,70 sehingga variabel-variabel yang ada
dianggap reliabel atau handal.
Hasil penghitungan untuk pengujian
reliabilitasFirst Ordermenunjukkan bahwa
nilai Cronbach alpha pada masing-masing
variabel kepuasan dan loyalitas secara
berturut-turut adalah 0.89 dan 0.88 memiliki
nilai yang lebih besar dari 0,70 sehingga
variabel-variabel yang ada dianggap reliabel
atau handal.
4.2.Analisis Structural Equation Model (SEM)
Hasil analisa dengan metode SEM telah
menunjukkan lolos uji kecukupan sampel, uji
normalitas dan uji outlier. Sedangkan untuk
pengujian Kriteria Goodness Of Fit hasil dari
olah data diperoleh sebagai berikut:
Tabel 2.Goodness of Fit
Indeks
Model
goodness of fit
Chi Square
Probabilitas
Chi Square (p)
CMIN/DF
Adjusted
goodness of fit
index (AGFI)
Goodness of Fit
Index (GFI)

Model
Setelah
Modifikasi

Diharapkan
kecil

Hasil
Model
Awal
1516,38
5

> 0,05

0,000

0,174

< 2,00-3,00

1,698

1,047

> 0,90

0,738

0,839

> 0,90

0,764

0,873

Cut-off
Value

814,949

Comparative fit
index (CFI)
Tucker-Lewis
Index (TLI)
Root mean
square error
approximation
(RMSEA)

> 0,95

0,322

0,960

> 0,95

0,282

0,951

< 0,08

0,049

0,013

4.3. Uji Hipotesis
Hasil olah data diperoleh sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis
Hubungan Variabel

Estimate

S.E.

C.R

.338

.131

Resp <--Ass <--Emph <--Tang <---

.759
.778
1.081
1.058

.074 10.262 ***
.081 9.559 ***
.099 10.953 ***
.087 12.119 ***

1.008

.095 10.633 ***

K.layanan
K.layanan
K.layanan
K.layanan

LOY <--- KEP

2.585

P

KEP <--- K. layanan

***

Sumber: data primer yang diolah, 2014
*** : signifikan pada 5 %
1. Hubungan Kualitas Layanan dengan
Kepuasan
Hasil analisis model struktural seperti
pada table 3 menunjukkan bahwa kualitas
layanan berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan (β = 0.338 , C.R = 2.585, dan nilai p
< 0,05). Hal ini mendukung hipotesis yang
menyatakan
bahwa
kualitas
layanan
berpengaruh terhadap kepuasan. Dengan kata
lain bahwa kualitas layanan di restoran Boga
Bogi 2 merupakan hal yang dianggap penting
dalam membentuk kepuasan konsumen.
Selanjutnya hubungan yang signifikan antara
kualitas pelayanan dengan kepuasan ini
memberikan pemahaman dan masukan bagi
manajerial Boga-Bogi 2 bahwa strategi untuk
meningkatkan kepuasan salah satunya dengan
mempertahankan dan meningkatkan kualitas
pelayanan yang meliputi lima dimensi yaitu
reliability,
responsiveness,
assurance,
emphaty dan tangible. Secara spesifik kualitas
pelayanan berpengaruh signifikan terhadap
lima dimensinya yaitu responsiveness(β =
0.759, C.R = 10.262, dan psebesar 0,000
<0,05), assurance (β = 0.778, CR = 9.559 dan
p < 0.005), emphaty (β = 1.081, CR = 10.953
dan p < 0.005) dan tangible (β = 1.058, CR =
12.119 dan p < 0.005).
Aplikasi lima dimensi kualitas layanan
diwujudkan dalam indikator-indikator yang
harus dilaksanakan oleh pihak Boga-Bogi 2
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untuk mencapai pelayanan yang berkualitas.
Indikator reliability meliputi pelayanan yang
baik, handal, akurat, tepat dan cermat.
Sedangkan
indikator
untuk
dimensi
responsiveness adalah pelayanan yang cepat,
karyawan yang peka, tanggap, bersedia
membantu
dan
mengerti
keinginan
pengunjung.
Indikator-indikator
untuk
dimensi assurance meliputi dapat dipercaya,
memberi rasa aman, berpengalaman, mampu
meyakinkan pengunjung dan menjamin bahwa
pelayanan secara overall berkualitas. Dua
dimensi kualitas layanan terakhir adalah
emphaty dan tangible, indikator untuk
emphaty adalah memperhatikan pengunjung,
peduli pada pengunjung, mampu memahami
keinginan pengunjung, membantu kesulitan
pengunjung serta karyawan yang komunikatif.
Dimensi tangible yang berkaitan dengan
tampilan fisik restoran dan karyawan yang
terdiri dari lima indikator yaitu tampilan yang
menarik, rapi, bersih, modern dan fasilitas
yang lengkap. Namun demikian penulis
berharap untuk studi kedepan dimensi kualitas
dapat lebih dikembangkan dengan menambah
indikator-indikator yang tentunya disesuaikan
dengan obyek penelitian.
2. Hubungan antara Kepuasan dengan
Loyalitas
Berdasarkan table 3diperoleh hasil
bahwa kepuasan berpengaruh terhadap
loyalitas (β = 1.008, CR = 10.633 dan nilai p<
0,05). Sehingga hipotesis yang menyatakan
bahwa kepuasan berpengaruh pada loyalitas
didukung pada studi ini. Hal ini berarti bahwa
kepuasan
merupakan
variabel
yang
dipertimbangkan penting oleh konsumen
untuk kembali ke restoran boga-Bogi 2. Lebih
lanjut bahwa konsumen yang merasa puas
akan cenderung untuk loyal. Syarat konsumen
yang puas adalah terpenuhinya kinerja
restoran melalui kualitas layanan yang baik
maka menjadi pekerjaan bagi pihak manajerial
Boga-Bogi 2 untuk mempertahankan bahkan
meningkatkan kualitas layanan.
V. KESIMPULAN
Studi ini diharapkan mampu memberikan
pemahaman terhadap pemasar terkait dengan
konsep loyalitas melalui kepuasan yang
dibangun dari kualitas layanan. Hasil studi ini
memberikan perspektif pada para pemasar,
untuk mendesain stimulus-stimulus yang

dapat meningkatkan kepuasan melalui kualitas
layanan yang akhirnya bermuara menciptakan
loyalitas. Strategi yang harus dilakukan pihak
BOGA-BOGI 2 adalah mengaplikasikan lima
dimensi kualitas layanan yang diwujudkan
dalam
indikator-indikator
pelayanan.
Indikator reliability meliputi pelayanan yang
baik, handal, akurat, tepat dan cermat.
Sedangkan
indikator
untuk
dimensi
responsiveness adalah pelayanan yang cepat,
karyawan yang peka, tanggap, bersedia
membantu
dan
mengerti
keinginan
pengunjung.
Indikator-indikator
untuk
dimensi assurance meliputi dapat dipercaya,
memberi rasa aman, berpengalaman, mampu
meyakinkan pengunjung dan menjamin bahwa
pelayanan secara overall berkualitas. Dua
dimensi kualitas layanan terakhir adalah
emphaty dan tangible, indikator untuk
emphaty adalah memperhatikan pengunjung,
peduli pada pengunjung, mampu memahami
keinginan pengunjung, membantu kesulitan
pengunjung serta karyawan yang komunikatif.
Dimensi tangible yang berkaitan dengan
tampilan fisik restoran dan karyawan yang
terdiri dari lima indikator yaitu tampilan yang
menarik, rapi, bersih, modern dan fasilitas
yang lengkap.
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