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BAB II

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Definisi Variabel Dependen Minat Berkunjung Kembali

Menurut Kumar et al. (2019) minat berkunjung kembali dijelaskan sebagai 

rasa ingin pelanggan untuk berkunjung ulang ke suatu tempat usaha. Dalam 

penelitian yang sama, peneliti juga menjelaskan niat kunjungan berulang suatu 

kemungkinan yang dikonfirmasi keterlibatannya terhadap perilaku tertentu. Oleh 

karena itu, perilaku pembelian kembali dapat diartikan sebagai suatu bentuk 

kepuasan yang mengarah pada minat untuk berkunjung ulang. Dalam riset Kumar 

et al. (2019) menjelaskan niat dan perilaku untuk kembali dibandingkan dan 

disimpulkan bahwa niat diwakili oleh keinginan berdampak signifikan terhadap 

perilaku untuk kembali yang diwakili oleh harapan konsumen. 

2.2 Model-model Penelitian

Dalam penelitian berikut tentang minat kunjung ulang dalam satu dekade

terakhir masih cukup banyak diriset oleh peneliti dari berbagai negara. Berdasarkan 

hasil pencarian melalui Google Cendekia, 35 jurnal internasional telah diperoleh 

dengan kata kunci “revisit intention, return intention, intention to revisit, niat 

berkunjung ulang” untuk memperoleh jurnal yang berhubungan pada penelitian ini.

Tabel 2.1. Daftar Negara Penelitian Terdahulu
Negara Jumlah Peneliti

Australia 1 (Cakici et al., 2019)

Canada 1 (W. G. Kim et al., 2009)
China 3 (Zhang et al., 2013; Yan et al., 2015; Meng et al.,

2018)
Indonesia 8 (Anjarsari et al., 2018; Anwar et al., 2018; 

Christianty et al., 2016; Kumar et al., 2019; Suhud et
al., 2016; Suryandriyo, 2018; Wijaya, 2017; 
Wulanjani et al., 2017)

Malaysia 5 (Chow et al., 2013; Shariff et al., 2015; Yusof et al., 
2016; Ting et al., 2018; Yeap et al., 2019)

Korea Selatan 3 (Hwang, Kim, et al., 2013; H. J. Kim et al., 2013;
Han et al., 2017)

Serbia 1 (Marinkovic et al., 2014)
Taiwan 2 (Liu et al., 2016; Spyridou, 2018)

Thailand 1 (Prayang et al., 2017)
Turki 1 (Konuk, 2019)

United Kingdom 2 (Dipietro et al., 2014; Ramanathan et al., 2015)
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United States 6 (Han et al., 2009; Ryu et al., 2012; Hwang & Hyun, 
2013; Campbell et al., 2014; Jeong et al., 2017;
Espinosa et al., 2018)

Vietnam 1 ( Pham et al., 2016)

Sumber: Meta analisis (2020)

Tabel 2.2. Daftar Industri Penelitian Terdahulu
Negara Jumlah Peneliti

Airline 1 (Liu et al., 2016)

Coffee Shop 2 (Yusof et al., 2016; Ting et al., 2018)
Hotel Restaurant 1 (Han et al., 2017)

Luxury Restaurant 1 (Hwang & Hyun, 2013)

Restaurants 28

(W. G. Kim et al., 2009; Han et al., 2009; Ryu et al., 
2012; Chow et al., 2013; Hwang, Kim, et al., 2013; 
Kim et al., 2013; Zhang et al., 2013; Dipietro et al., 
2014; Campbell et al., 2014; Marinkovic et al., 2014; 
Ramanathan et al., 2015; Shariff et al., 2015; Yan et 
al., 2015; Christianty et al., 2016; Suhud et al., 2016; 
Pham et al., 2016; Meng et al., 2018; Prayang et al., 
2017; Wijaya, 2017; Wulanjani et al., 2017; Espinosa 
et al., 2018; Anjarsari et al., 2018; Anwar et al.,
2018; Spyridou, 2018; Suryandriyo, 2018; Cakici et 
al., 2019; Konuk, 2019; Kumar et al., 2019;)

Street Food 1 (Yeap et al., 2019)
Tourism 1 (Jeong et al., 2017)

Sumber: Meta analisis (2020)

Berikut penjelasan dari 35 jurnal yang telah dikumpulkan tentang minat 

berkunjung kembali dengan tujuannya sebagai jurnal pendukung sehingga dapat 

mendukung hasil penelitian yang terdapat dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang diteliti Han et al. (2009), hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa variabel rasa gembira, rasa nyaman, gangguan dan 

keromantisan mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pelanggan secara signifikan 

dan kepuasan pelanggan juga mempunyai pengaruh minatuntuk berkunjung 

kembali.

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu menggunakan survei berbasis web dan 

diperlukan perhatian saat menggeneralisasi penelitian ini ke segmen lain dari 

industri restoran.

Penelitian ke-2 yang diteliti W. G. Kim et al. (2009) menyimpulkan hasil 

penelitiannya bahwa variabel servicescape, persepsi kualitas layanan pengaruh 

terhadap perasaan senang, kemudian perasaan senang dan persepsi kualitas layanan 

mempengaruhi terhadap minat mengunjungi kembali, servicescape mempengaruhi 

terhadap persepsi kualitas layanan.
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Keterbatasan dari penelitian ini yaitu konstruk servicescape pada  penelitian 

ini didefinisikan sebagai sejumlah elemen individual servicescape; kondisi sekitar, 

estetika fasilitas, tata letak, peralatan listrik, dan kenyamanan tempat duduk.

Penelitian ke-3 yang diteliti H. J. Kim et al. (2013) menyimpulkan variabel 

kesehatan makanan yang dirasakanberpengaruh terhadap variabel kepuasan 

pelanggan dan nilai (value). Kemudian variabel value berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. Tetapi variabel kesehatan makanan yang dirasakandan value

tidak berpengaruh terhadap minat berkunjung kembali.

Keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini generalisasi hasil 

penelitian yang terbatas karena pengambilan data dari restoran menegah ke atas 

Korea Selatan. Kemudian diperlukannya pengujian dengan segmen lain terhadap 

model penelitian ini dan adanya kemungkinan bahwa model penelitian yang 

diusulkan kurang efektif di restoran cepat saji seperti di restoran layanan penuh.

Penelitian ke-4 yang diteliti Hwang & Hyun (2013) menyimpulkan penelitian 

dari variabel food, environment dan staff berpengaruh terhadap variabel pleasure.

Sedangkan variabel event tidak berpengaruh terhadap variabel pleasure. Dan 

pleasure disimpulkan berpengaruh terhadap revisit intention.

Keterbatasan yang ditemui adalah generalisasi kesimpulan secara lintas 

budaya dari penelitian ini cukup terbatas yang disebabkan data diambil dari 

konsumen restoran di Amerika Serikat. Studi masa depan juga diperlukan untuk 

memverifikasi model yang diusulkan menggunakan populasi yang berbeda dalam 

budaya yang berbeda.

Penelitian ke-5 yang diteliti Shariff et al. (2015) menyimpulkan hasil 

penelitian dari variabel kualitas layanan, makananberpengaruh terhadap kepuasan 

tamu. Kemudian variabel kepuasan konsumenjuga berpengaruh terhadap minat 

kunjung kembali.

Keterbatasan yang ditemui dalam penelitian adalah generalisasi yang terbatas 

terhadap wilayah diluar Shah Alam Selangor karena penelitian dilakukan hanya di 

Shah Alam Selangor.

Penelitian ke-6 yang diteliti Zhang et al. (2013) menyimpulkan hasil dari 

variabel buyer number dipengaruhi oleh variabel discount rate, service quality dan 

popularity. Kemudian variabel satisfaction improvement dipengaruhi oleh 
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servicequality dan popularity, tidak dipengaruhi oleh discount rate. Selanjutnya 

variabel return intention dipengaruhi oleh service quality dan satisfaction 

improvement.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah penelitian terbatas pada satu situs web 

berbahasa Chinese. Dengan demikian, temuan empiris harus ditafsirkan sebagai 

yang terutama berlaku untuk restoran di China.

Penelitian ke-7 yang diteliti Yan et al. (2015) menyimpulkan hasil penelitian 

dari variabel kualitas makanan, kualitas layanan, suasana dan harga & nilai telah 

mempengaruhi variabel minat mengunjungi kembali.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah data penelitian ini diambil berdasarkan 

ulasan situs web, sedangkan ulasan mungkin tidak memenuhi persyaratan studi 

karena sebagian besar situs web tidak dirancang untuk melakukan penelitian. Ada 

juga kemungkinan bahwa beberapa ulasan tersebut ditulis oleh orang-orang yang 

belum pernah ke restoran.

Penelitian ke-8 yang diteliti Han et al. (2017) menyimpulkan hasil penelitian 

dari variabel kualitas lingkungan fisik, kualitas jasa, dan kualitas makanan telah 

dipengaruhi oleh variabel overall restaurant image tetapi tidak dipengaruhi oleh 

variabel image congruence. Ketiga variabel tersebut juga mempengaruhi variabel 

satisfaction dan kemudian satisfaction mempengaruhi variabel intensi untuk 

berkunjung ulang ke restoran dan intensi untuk berkunjung ke restoran lain di hotel 

yang sama.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah kerangka teori yang diusulkan 

dievaluasi dengan sampel dari satu wilayah geografis. Studi lebih lanjut harus 

menggunakan sampel sampel yang lebih luas dari berbagai wilayah geografis untuk 

lebih memverifikasi temuan penelitian saat ini. Dan penelitian ini juga tidak 

mempertimbangkan peran faktor kontrol penting seperti pekerjaan, pendapatan,

usia, jenis kelamin.

Penelitian ke-9 yang diteliti Konuk (2019) menyimpulkan hasil penelitian 

dari variabel food quality mempengaruhi price fairness, perceived value dan 

satisfaction. Variabel price fairness mempengaruhi perceived value dan 

satisfaction. Variabel perceived value mempengaruhi satisfaction. Dan variabel 

satisfaction mempengaruhi niat kembali dan niat rekomendasi dari mulut ke mulut.
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Keterbatasan yang ditemukan adalah generalisasi hasil penelitian ini untuk 

cukup terbatas karena daerah yang berbeda dapat menyajikan pola pembelian 

konsumen yang berbeda.

Penelitian ke-10 yang diteliti Campbell et al. (2014) menyimpulkan hasil 

penelitian bahwa variabel signage manipulation treatments mempengaruhi variabel 

keterlibatan produk, persepsi servicescape, kesenangan, persepsi kualitas produk 

dan minat mengunjungi kembali. Dan minat mengunjungi kembali dipengaruhi 

persepsi servicescape, kesenangan, persepsi kualitas produk kecuali keterlibatan 

produk.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah pengembangan lebih lanjut dari item 

skala akan diperlukan untuk lebih memahami konsep-konsep seperti keterlibatan 

terkait dengan item makanan yang diproduksi secara lokal atau bagaimana 

konsumen melihat item makanan “berkualitas” yang diproduksi secara lokal.

Penelitian ke-11 yang diteliti Yusof et al. (2016) menyimpulkan hasil 

penelitian variabel ambience, service quality dan quality of food telah 

mempengaruhi revisit intention.

Penelitian ke-12 yang diteliti Hwang et al. (2013) menyimpulkan hasil dari 

variabel expertise, likeability, customer orientation mempengaruhi server 

disclosure dan customer disclosure kemudian mempengaruhi rapport dan revisit 

intention.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah karena data dikumpulkan di Korea 

Selatan, sejauh mana hasilnya dapat digeneralisasikan secara lintas budaya 

mungkin terbatas. Dengan demikian, penelitian di masa depan diperlukan untuk 

menguji dan memperluas model yang diusulkan dengan sampel yang lebih luas.

Penelitian ke-13 yang diteliti Dipietro et al. (2014) menyimpulkan hasil 

penelitian variabel servicescape mempengaruhi pleasure dan perceived product 

quality. Selanjutnya product involvement mempengaruhi pleasure yang kemudian 

mempengaruhi minat kunjung ulang. Dan variabel kualitas produk yang dirasakan

juga mempengaruhi minat kunjung ulang.

Keterbatasan yang ditemui adalah jenis restoran yang digunakan untuk survei 

data (restoran prasmanan, restoran kasual kelas atas di kampus universitas) 
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mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke jenis restoran lain atau ukuran 

restoran.

Penelitian ke-14 yang diteliti Thi Minh Pham et al. (2016) menyimpulkan 

hasil penelitian variabel brand awareness & association tidak mempengaruhi 

perceived value, tetapi dipengaruhi oleh perceived quality dan brand loyalty.

Kemudian revisit intention dipengaruhi oleh brand awareness & association, brand 

loyalty dan perceived value, tetapi tidak dipengaruhi oleh perceived quality.

Keterbatasan penelitian yang ditemui adalah hasil riset ini berasal dari sampel 

di Kota Ho Chi Minh yang menyebabkan generalisasi riset terbatas.

Penelitian ke-15 yang diteliti oleh Liu et al. (2016) menyimpulkan hasil 

penelitian dari variabel kualitas jasa mempengaruhi harga moneter dan harga 

perilaku yang kemudian mempengaruhi rekomendasi verbal. Selanjutnya harga 

moneter, harga perilaku dan rekomendasi verbal mempengaruhi minat kunjung 

ulang.

Keterbatasan penelitian yang ditemukan yaitu studi ini hanya mengandalkan 

data penumpang yang melaporkan sendiri saat berkunjung ke loket maskapai, 

sehingga mungkin menyangkut masalah Common Method Variance (CMV).

Penelitian ke-16 yang diteliti Ryu et al. (2012) menyimpulkan hasil penelitian 

dari variabel menu choice dipengaruhi risk-taking behavior namun tidak 

dipengaruhi physical environment secara signifikan. Kemudian menu choice

mempengaruhi disconfirmation tetapi tidak pengaruhi customer satisfaction.

Disconfirmation mempengaruhi customer satisfaction yang kemudian juga 

mempengaruhi revisit intention serta word of mouth intention.

Keterbatasan yang ditemui adalah penelitian ini berfokus pada dampak 

perilaku pengambilan risiko dan lingkungan fisik pada pilihan menu. Namun, 

banyak faktor lain yang dapat memengaruhi pilihan menu pelanggan, termasuk 

variabel lain. Karena itu, studi selanjutnya dapat melibatkan karakteristik pribadi 

untuk  memberikan wawasan lebih lanjut.

Penelitian ke-17 yang diteliti Cakici et al. (2019) menyimpulkan hasil 

penelitian dari variabel loyalty dipengaruhi keadilan harga yang dirasakan dan 

kepuasan yang dirasakan. Kedua variabel tersebut juga mempengaruhi minat 

kunjung ulang yang kemudian mempengaruhi variabel kesetiaan.
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Keterbatasan dari studi ini adalah tidak melibatkan jenis restoran lainnya

seperti restoran cepat saji dan kedai kopi. Mungkin juga ada mediator potensial 

lainnya dalam hubungan antara keadilan harga, kepuasan dan loyalitas, seperti 

mitra kenyang atau kontrol diri. Penelitian selanjutnya agar mempertimbangkan 

jenis restoran lain dan kemungkinan mediator lainnya.

Penelitian ke-18 yang diteliti oleh Christianty et al. (2016) menyimpulkan 

hasil penelitian dari variabel revisit intention dipengaruhi oleh food quality dan 

customer satisfaction tetapi tidak dipengaruhi atmosphere dan price.

Penelitian ke-19 yang diteliti oleh Marinkovic et al. (2014) menyimpulkan 

hasil penelitian variabel satisfaction dipengaruhi oleh quality of interaction,

atmosphere dan price. Variabel revisit intention juga dipengaruhi oleh satisfaction, 

atmosphere dan price.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah disarankan bagi penelitian masa depan 

untuk memasukkan sejumlah variabel yang lebih besar. Dalam konteks ini, citra 

restoran, harapan dan penanganan keluhan yang efisien dapat membuktikan 

variabel yang layak untuk diselidiki. Selain itu, akan berguna untuk memasukkan 

kesetiaan sikap dan perilaku ke dalam model dan memeriksa anteseden mereka 

secara lebih rinci.

Penelitian ke-20 yang diteliti oleh Espinosa et al. (2018) menyimpulkan hasil 

penelitian dari variabel overall restaurant image mempengaruhi overall restaurant 

loyalty dan overall restaurant satisfaction, kemudian kedua variabel tersebut 

mepengaruhi intentions to recommend dan intentions to revisit.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sampel saat ini hanya mencakup 

pelanggan tetap yang telah membentuk overall restaurant brand image. Sementara 

teori tindakan yang beralasan dan teori harapan menyarankan pengalaman langsung 

sebagai prasyarat untuk pembentukan sikap yang kuat, memahami perbedaan dalam 

persepsi pelanggan pertama kali dan mengulangi sikap pelanggan dari restoran 

makan santai tetap menjadi arah penting untuk penelitian masa depan.

Penelitian ke-21 yang diteliti oleh Meng et al. (2018) menyimpulkan hasil 

penelitian dari variabel minat kunjung ulangdipengaruhi sikap, norma subjektif dan 

kontrol perilaku yang dirasakan.
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Keterbatasan yang ditemukan dalam studi ini adalah sampel data riset yang 

dikumpulkan dari China, penelitian selanjutnya harus menguji model yang 

diusulkan dengan menggunakan sampel yang lebih luas. Kemudian karena survei 

pelanggan dilakukan 6 bulan setelah pengalaman mereka di restoran pada hari itu, 

ingatan mereka tentang pengalaman mereka mungkin kurang tepat. Maka

disarankan penelitian kedepan harus berusaha untuk mengatasi kesulitan mensurvei 

pelanggan secara langsung setelah mereka selesai makan untuk memastikan 

responden yang lebih akurat.

Penelitian ke-22 yang diteliti Anwar et al. (2018) menyimpulkan hasil 

penelitian dari variabel dineserv mempengaruhi kepuasan tamu dan minatnya

kunjung ulang, kemudian kepuasan konsumen mempengaruhi minatnya kunjung 

ulang. Penelitian ke-23 yang diteliti Spyridou (2018) menyimpulkan penelitian dari 

variabel service quality mempengaruhi revisit intention.

Keterbatasan yang ditemukan adalah studi ini terbatas pada dua lokasi yang 

diteliti dan tidak mewakili semua restoran prasmanan yang berlokasi di Taiwan. 

Yang kedua adalah kuesioner survei dibagikan kepada responden selama musim 

dingin ketika dinning di luar tidak senyaman itu, sehingga terdapat kemungkinan 

bahwa mungkin ada perbedaan di waktu lain tahun itu.

Penelitian ke-24 yang diteliti Ting et al. (2018) menyimpulkan hasil 

penelitian dari variabel revisit intention mepengaruhi persepsi kualitas produk,

persepsi kualitas pelayanan dan persepsi kualitas pengalaman.

Penelitian ke-25 yang diteliti Yeap et al. (2019) menyimpulkan hasil penelitian dari 

variabel attitude dipengaruhi oleh taste value, health value, emotional value tetapi 

tidak dipengaruhi price value,  social value, epistemic value. Selanjutnya attitude

mempengaruhi place attachment dan revisit intention.

Keterbatasan yang ditemukan adalah ruang lingkup yang terbatas pada 

pelancong muda, yang menunjukkan bahwa temuan ini didasarkan pada pendapat 

dan preferensi kelompok responden ini khususnya. Penelitian di masa depan dapat 

memperluas studi ini dengan memasukkan cakupan responden yang lebih luas dari 

semua kelompok generasi.

Penelitian ke-26 yang diteliti Prayang et al. (2017) menyimpulkan hasil 

penelitian dari variabel society, individual, enjoyment-related values
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mempengaruhi needs secara signifikan. Variabel symbolic dan social needs

mempengaruhi customer satisfaction namun tidak dipengaruhi experiental dan 

functional needs. Return intention juga tidak dipengaruhi keempat variabel tersebut. 

Kemudian ditemukan pengaruh customer satisfaction terhadap returnintention.

Keterbatasan dalam studi ini adalah para peserta yang tinggal di Bangkok dan 

Tokyo dimasukkan karena nilai-nilai budaya mungkin berbeda di seluruh wilayah 

geografis. Restoran tidak diklasifikasikan ke dalam kelas yang berbeda karena 

sebagian besar restoran Jepang / Thailand adalah restoran layanan penuh.

Penelitian ke-27 yang diteliti Jeong et al. (2017) menyimpulkan hasil dari 

variabel persepsi kualitas layanan yang dipengaruhi oleh web functionality, 

personalization dan reputation. Kemudian perceived service quality mempengaruhi 

kepuasan pelanggan secara keseluruhandan intensi kembali. Variabelkepuasan 

pelanggan secara keseluruhan mempengaruhi intensi kembalidan kesetiaan 

pelanggan serta intensi kembali yang mempengaruhi kesetiaan pelanggan juga.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah diperlukan perhatian dalam 

menggeneralisasi temuan penelitian ini karena convenience sampling, meskipun

temuan penelitian mengkonfirmasi hasil studi yang dilakukan sebelumnya.

Penelitianke-28 yang diteliti Suhud et al. (2016) menyimpulkan hasil 

penelitian variabel perceived value dan restaurant atmosphere mempengaruhi 

satisfaction tetapi tidak mempengaruhi behavioral intention. Namun satisfaction 

mempengaruhi behavioral intention.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah data responden diambil dari restoran 

yang telah mereka kunjungi. Dengan cara ini, ada kemungkinan bagi peserta untuk 

melupakan suasana restoran. Kemudian kuesioner didistribusikan menggunakan 

email secara pribadi, itu menyebabkan hanya yang peserta-peserta yang ada dalam 

jaringan penulis saja yang dapat dihubungi.

Penelitian ke-29 yang diteliti Anjarsari et al. (2018) menyimpulkan hasil 

penelitian dari variabel kualitas makanan, layanan dan bukti fisik mempengaruhi 

kepuasan konsumen serta mempengaruhi minat perilaku.

Penelitian ke-30 yang diteliti Kumar et al. (2019) menyimpulkan hasil 

penelitian dari variabel kualitas makanan, kualitas layanan mempengaruhi 
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kepuasan konsumen tetapi tidak dipengaruhi oleh kualitas bukti fisik. Kemudian 

kepuasan konsumen mempengaruhi intensi kunjung ulang.

Penelitian ke-31 yang diteliti Chow et al. (2013) menyimpulkan hasil 

penelitian dari variabel kualitas makanan, layanan dan lingkungan restoran

bepengaruh kepuasan konsumen, kemudian berpengaruhintensi kunjung ulang.

Keterbatasan yang ditemukan ini adalah akses yang terbatas ke jurnal dan 

artikel. Ini dikarenakan adanya database yang diperlukan pembayaran untuk 

mengakses jurnal terkait penelitian berikut dimana hal itu di luar keterjangkauan 

peneliti. Selain itu, hanya ada beberapa jurnal lokal yang terkait dengan topik ini 

yang diterbitkan oleh karena itu penelitian ini harus lebih mengandalkan jurnal 

asing.

Penelitian ke-32 yang diteliti Wijaya (2017) menyimpulkan hasil penelitian 

dari variabel freshness dan presentation mempengaruhi customer satisfaction.

Kemudian well cooked dan variety of food mempengaruhi revisit intention.

Penelitian ke-33 yang diteliti Wulanjani et al. (2017) menyimpulkan hasil 

penelitian dari variabel kualitas makanan dan experiental marketing

memmpengaruhi kepuasan pelanggan dan intensi kunjung kembali, dan kepuasan 

tamu juga pengaruh signifikan pada intensi kunjung kembali.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah generalisasi hasil riset wilayah 

penelitian yang terbatas karena sampel data hanya dikumpulkan dari satu tempat 

wisata. Disarankan wilayah cakupan penelitian diperluas agar hasil teliti dapat lebih 

digeneralisasi secara tepat.

Penelitian ke-34 yang diteliti Suryandriyo (2018) menyimpulkan hasil 

penelitian dari variabel kualitas makanan, jasa, suasana dan harga berpengaruh pada 

kepuasan.

Penelitian ke-35 yang diteliti Ramanathan et al. (2015) menyimpulkan hasil 

penelitian dari variabel kualitas makanan, jasa,suasana dan harga berpengaruh pada 

kepuasan.

Keterbatasan yang ada dalam riset ini adalah analisis yang lebih komprehensif 

mungkin dapat dilakukan ketika data serupa dikumpulkan untuk beberapa restoran. 

Penelitian ini tidak mempertimbangkan elemen merek dan faktor lingkungan dalam 

kepuasan pelanggan. Penelitian selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan ulang 
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apakah atribut merek memainkan peran penting dalam mempengaruhi kepuasan 

tamu.

2.3 Hubungan antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Kualitas Makanan terhadap Kepuasan Pelanggan

Saat suatu makanan dikonsumsi, tentunya kualitas dari makanan dianggap 

penting untuk dipertimbangkan. Faktor-faktor kualitas yang dipertimbangkan 

berupa persiapan makanan, kesegaran dan suhu makanan. Makanan berperan 

penting sebagai unsur utama dari produk restoran. Dari kualitas makanan itu sendiri 

yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen dan 

intensi perilaku konsumen (Anjarsari et al., 2018).

2.3.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan

Dalam studi lain yang diteliti Chow et al. (2013) penelitian ini menguji relasi 

antara kualitas jasa layanan, kepuasan konsumen, dan minat pembelian. Temuan 

mereka membuktikan persepsi kualitas layanan dapat sangat mempengaruhi 

kepuasan pelanggan.  Banyak restoran menekankan pada kualitas jasa layanan 

karena akan berpengaruh pada kepuasan konsumen yang dapat mengarah pada 

minat kunjungan ulang dan pendapatan restoran. (Chow et al., 2013)(Chow et al.,

2013)

Penilaian pelanggan terhadap tingkat mutu layanan dan kepuasan yang 

dirasakan bergantung pada kesenjangan antara harapan ekspektasi dan tingkat 

kinerja aktual yang dirasakan (Liu et al., 2016).

Kualitas jasa layanan termasuk unsur yang berkaitan erat dengan kepuasan 

pelanggan.Kualitas jasa layanan merupakan interaksi konsumen dan pelayan 

dengan kemampuan pelayanan yang kompeten, perhatian yang diberikan ke setiap 

individu konsumen, ilmu dan pengetahuan, kemampuan pelayan dalam menangani 

serta melayani konsumen yang dapat menciptakan kepuasan pelanggan (Anjarsari 

et al., 2018). 

2.3.3 Pengaruh Harga terhadap Kepuasan Pelanggan

Harga dibuat dari segala sesuatu yang harus dikorbankan oleh konsumen agar 

bisa mendapatkan suatu barang atau jasa.Keadilan harga telah terbukti memiliki 

hubungan positif dengan minat perilaku, sementara tanggapan ketidakadilnya harga 
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berpotensi mempunyai respon perilaku yang negative seperti protes atau mengganti 

penyedia layanan yang lain (Christianty et al., 2016).

Pelanggan membayar sebagai imbalan atas layanan yang mereka dapatkan di 

restoran yang menyediakan layanan. Harga merupakan factor yang berperan 

penting dalam periode pengambilan keputusan konsumen (Cakici et al., 2019).

Riset yang dilakukan peneliti Gumussoy et al. (2016) menemukan adanya 

faktor dari harga seperti harga aktual, informasi tentang harga serta pengalaman 

sebelumnya berkontribusi terhadap tingkat kepuasan layanan konsumen. 

2.3.4 Pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Minat Kunjung Kembali

Kepuasan yang dirasakan pelanggan sertaminat mengunjungi kembali saling 

terkait karena hasil dari kepuasan dapat memperkuat keputusan pelanggan untuk 

mengunjungi kembali atau tidak mengunjungi restoran. Dalam industri makanan 

cepat saji yang sangat kompetitif, tujuan penting dalam membangun bisnis yang 

memperoleh pembelian berulang adalah kepuasan yang didapat oleh pelanggan

(Chow et al., 2013).

Kepuasan pelanggan diperlukan untuk melanjutkan hubungan. Seperti yang 

diakui staf pemasaran, memengaruhi konsumen baru lebih mahal dibanding 

memengaruhi konsumen tersedia. Karena alasan tersebut, tidak kehilangan 

pelanggan yang tersedia lebih penting daripada memikat pelanggan yang baru.

Pelanggan yang mendapat kepuasan dari restoran adalah kunci penting agar tidak 

kehilangan pelanggan. Pelanggan puas akan mengucapkan komentar positif tentang 

bisnis tersebut, menyarankannya kepada orang lain, telah meninjau kembali niatnya 

dan sedikit memperhatikan produk dan iklan lawan. Pelanggan yang tidak puas 

berpotensial bahaya bagi bisnis. Meskipun yang puas merekomendasikan layanan 

yang baik ke tiga orang, namun bagi pelanggan yang tidak merasakan puasnya akan 

meremehkan produk ataupun layanan jasa yang didapat dan membaginya ke sebelas 

orang (Cakici et al., 2019).

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis

Hipotesis dan model penelitian dirumuskan dan diigambarkan berdasarkan 

hasil studi diatas sebagai berikut.
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H1 : Kualitas makanan pengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pelanggan 

restoran jepang di kota Batam.

H2 : Kualitas layanan pengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pelanggan 

restoran jepang di kota Batam.

H3 : Harga pengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pelanggan restoran 

jepang di kota Batam.

H4 : Kepuasan pelanggan secara signifikan berpengaruh positif terhadap minat 

berkunjung kembali ke restoran jepang di kota Batam.

Gambar 2.1  Model Penelitian
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