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ABSTRAK 

Khoiriyah, Nurul Fajar, 2018. Pengaruh Ragam Menu, Lokasi, dan Kualitas 

Layanan Terhadap Minat Beli Pelanggan Rumah Makan Joglo Manis dan 

Rumah Makan Mbok Mingkem Ponorogo. Skripsi. Jurusan Muamalah 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. 

Moh. Mukhlas, M.Pd. 

Kata Kunci: Ragam Menu, Lokasi, Kualitas Layanan, dan Minat Beli. 

Dalam era globalisasi perkembangan dunia usaha semakin tidak dapat 

diprediksi. Bisnis di bidang kuliner akhir-akhir ini telah menunjukkan 

perkembangan yang cukup pesat. Rumah makan Joglo Manis, dan rumah makan 

Mbok Mingke terletak di tepi jalan raya di mana banyak orang berlalu lalang 

melewatinya. Tetapi di rumah makan Joglo Manis parkir yang disediakan tidak 

memadai. Untuk menu yang disediakan di kedua rumah makan ini juga beraneka 

ragam dan ditampilkan dalam draf menu. Di rumah makan Joglo Manis dan 

rumah makan Mbok Mingkem memberikan pelayanan yang terbaik untuk 

konsumennya, tetapi untuk menyantap makanan yang dipesan konsumen harus 

menunggu lama. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah ragam menu 

secara parsial berpengaruh terhadap minat beli pelanggan rumah makan Joglo 

Manis dan rumah makan Mbok Mingkem? (2) Apakah lokasi berpengaruh 

terhadap minat beli secara parsial berpengaruh terhadap minat beli pelanggan 

rumah makan Joglo Manis dan rumah makan Mbok Mingkem? (3) Apakah 

kualitas layanan secara parsial berpengaruh terhadap minat beli pelanggan rumah 

makan Joglo Manis dan rumah makan Mbok Mingkem? (4) Apakah ragam menu, 

lokasi, kualitas layanan secara parsial berpengaruh terhadap minat beli pelanggan 

rumah makan Joglo Manis dan rumah makan Mbok Mingkem? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian 

survey yang menggunakan metode kuantitatif. Objek penelitian yang diteliti 

adalah konsumen yang datang di rumah makan Joglo Manis dan rumah makan 

Mbok Mingkem. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

ragam menu, lokasi, dan kualitas layanan terhadap minat beli masyarakat. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara.  

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa (1) ragam menu berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli yang ditunjukkan dengan nilai thitung  2,096 dengan 

signifikansi 0,039 dan besarnya pengaruh adalah 5,3%, (2) lokasi berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli yang ditunjukkan dengan nilai thitung 2,058 dengan 

signifikansi 0,043 dan besarnya pengaruh adalah 5,1%, (3) kualitas layanan 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli yang ditunjukkan dengan nilai thitung 

2,525 dengan signifikansi 0,014 dan besarnya pengaruh adalah 7,6%. (4) Secara 

simultan variabel ragam menu, lokasi, dan kualitas layanan berpengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap minat beli yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung 

yaitu 4,836 dengan signifikansi 0,004 dan besarnya pengaruh adalah 16%. 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi perkembangan dunia usaha semakin tidak 

dapat diprediksi, berbagai usaha baik di bidang jasa maupun produksi 

semakin bersaing untuk tidak ditinggal oleh pelanggan dan bisa menyaring 

konsumennya.
1
  

Dalam persaingan bisnis yang bebas ini, syarat agar suatu 

perusahaan dapat sukses dalam persaingan tersebut adalah berusaha 

mencapai tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan. 

Agar tujuan tersebut tercapai, setiap perusahaan harus dapat menghasilkan 

dan menyampaikan barang dan jasa yang diinginkan konsumen sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginannya. Para pengusaha sebagai produsen 

tidak saja sekedar bertugas untuk menciptakan suatu produk atau jasa 

semata, tetapi juga disertai kemampuan untuk mengetahui kebutuhan-

kebutuhan konsumen akan suatu produk atau jasa.
2
 

Agar suatu perusahaan dapat terus memenangkan persaingan, 

perusahaan harus memperhatikan berbagai faktor, salah satu di antaranya 

adalah faktor persepsi konsumen yang mempengaruhi perilaku konsumen 

untuk mengambil keputusan. Karena hal ini tentu akan berpengaruh 

terhadap perilaku manusia yang cenderung ingin mendapatkan segalanya 

                                                           
1
 Wahyu Wijaya Murti, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Ulang 

Masyarakat Terhadap Produk Handphone,” Value Added, 2 (Maret 2012), 47. 
2
 Hesti Octavia Pradipta, “Pengaruh Citra Merek, Periklanan Terhadap Minat Beli 

Konsumen Thermometer Onemed Di Surabaya,” Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen, 7 (Juli 2015), 

2. 



 

 

dengan cepat dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya dalam 

kapasitas memuaskan dan keputusan yang dibuat oleh konsumen akan 

menentukan kesuksesan perusahaan.
3
 

Bisnis di bidang kuliner akhir-akhir ini telah menunjukkan 

perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan di bidang ini dipengaruhi 

oleh banyak faktor, di antaranya adalah situasi ekonomi Indonesia yang 

semakin membaik telah mendorong orang untuk memulai usaha baru. 

Adapun faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap perkembangan 

bisnis warung makan adalah demografi, gaya hidup, serta kebiasaan 

daerah atau nasional.
4
 Hal ini dapat dilihat dari menjamurnya bisnis 

kuliner dengan konsep rumah makan. Bisnis di bidang kuliner dinilai 

cukup menjanjikan karena menawarkan produk yang merupakan 

kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu makanan.
5
 

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri, semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut semakin besar minat.
6
 Minat juga dapat diartikan 

sebagai suatu kesukaan, kegemaran, atau kesenangan akan sesuatu.
7 

Minat 

beli adalah kemungkinan konsumen akan melakukan pembelian dengan 

                                                           
3
 Wahyunita Nur, “Pengaruh Lokasi, Keragaman Produk, dan Harga Terhadap Minat Beli 

Konsumen pada Giant Ekspres Cabang Alauddin Makassar,” Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin, 

2016), 2. 
4
 Adkha Widiastanto, “Analisis Pengaruh Lokasi, Kualitas Makanan, Pelayanan Dan 

Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Warung Makan Mas Pur (Studi Kasus Pada Warung 

Makan Lesehan Mas Pur Cabang 1, 2 Dan 3),” Skripsi (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), 

1. 
5
 Zan Denniar Aufa, “Analisis Pengaruh Ragam Menu, Persepsi Harga, Lokasi dan 

Kualitas Layanan Terhadap Minat Beli Ulang Pada Soto Sedeep Banyumanik Cabang 

Ambarawa,” Skripsi (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015), 1. 
6
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar ed.2 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008 ), 191. 

7
 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Di SD (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2003), 57. 



 

 

mencari informasi dari berbagai sumber. Konsumen memiliki ketertarikan 

terhadap suatu produk atau jasa tetapi belum tentu konsumen akan 

melakukan pembelian produk atau jasa tersebut.
8
 

Minat beli konsumen tinggi apabila perusahaan (rumah makan) 

memberikan apa yang diharapkan oleh konsumen. Tetapi terkadang apa 

yang diberikan perusahaan sudah terbaik menurut konsumen tidak sesuai 

dengan harapan yang diinginkan. Minat beli konsumen bisa dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, di antaranya keberagaman produk, produk yang 

berkualitas, kualitas pelayanan, fasilitas yang memuaskan, lokasi, dan 

harga.
9 Dalam penelitian ini dipilih faktor keberagaman produk (menu), 

kualitas pelayanan, dan lokasi sebagai fokus dari penelitian. Penelitian ini 

difokuskan pada ketiga faktor tersebut karena diduga faktor-faktor tersebut 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen.   

Salah satu unsur kunci dalam persaingan di antara bisnis kuliner 

adalah keberagaman menu yang disediakan oleh rumah makan. Setiap 

konsumen  memiliki selera makan yang tidak selalu sama. Penting bagi 

restoran untuk menyajikan menu yang beraneka ragam karena adanya 

kecenderungan dalam diri konsumen yang menghendaki pilihan yang 

beragam, sehingga dengan bermacam-macam menu yang disediakan 

diharapkan dapat memberikan dorongan dan pilihan bagi konsumen untuk 

membeli produk yang memenuhi selera dalam bersantap. Penyediaan 

keragaman menu yang baik tidak hanya akan menarik minat tetapi dapat 

                                                           
8
 Nanda Bella Fidanty Shahnaz, “Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Di 

Toko Online,” Management Analysis Journal (2016), 392. 
9
 Wahyunita Nur, “Pengaruh Lokasi, Keragaman Produk, dan Harga Terhadap Minat Beli 

Konsumen pada Giant Ekspres Cabang Alauddin Makassar,” Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin 

Makassar, 2016), 3. 



 

 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli.
10

  Karena, semakin 

banyaknya pilihan  yang   disediakan oleh rumah makan, akan semakin 

memudahkan konsumen untuk memilih menu sesuai keinginannya. 

Sebenarnya, ragam menu masuk dalam 4P (Product, Price, Place, dan 

Promotion), yaitu produk.
11

 Keragaman produk di sebuah restoran/rumah 

makan adalah macam-macam produk dalam artian kelengkapan menu 

mulai dari rasa, ukuran, dan kualitas serta ketersediaan produk tersebut 

setiap saat di restoran/rumah makan.
12

 

Faktor lokasi/tempat juga merupakan faktor yang menentukan 

keberhasilan suatu bisnis. Faktor lokasi juga mengambil peran penting 

dalam kelangsungan bisnis tersebut. Karena faktor lokasi merupakan 

faktor penting yang harus diperhatikan khususnya pada pebisnis yang 

dapat mempengaruhi minat beli konsumen.
13

 Strategi lokasi/tempat adalah 

salah satu determinan yang paling penting dalam perilaku konsumen, 

perusahaan harus memilih lokasi yang strategis dalam menempatkan 

tokonya (rumah makan) di suatu kawasan/daerah yang dekat dengan 

keramaian dan aktivitas masyarakat. Lokasi adalah tempat di mana 

perusahaan harus bermarkas melakukan operasi. Lokasi juga merupakan 

faktor yang menentukkan keberhasilan suatu usaha.
14

 Dalam mendirikan 

perusahaan, pemilihan lokasi sangat dipertimbangkan, karena pemilihan 

lokasi merupakan faktor bersaing yang penting dalam usaha menarik 

                                                           
10

 Denniar Aufa, “Analisis Pengaruh Ragam Menu, 13. 
11

 Ibid,” 17. 
12

 Ibid., 18. 
13

 Wahyunita Nur, “Pengaruh Lokasi, 37-38. 
14

 Philip Kotler & Nancy Lee, Pemasaran Di Sektor Publik (Jakarta: Pt Macanan Jaya 

Cemerlang, 2007), 108. 



 

 

konsumen atau pelanggan.
15

 Pada usaha kuliner, strategi lokasi merupakan 

salah satu faktor penting yang harus diperhatikan karena sebelum 

memutuskan untuk berkunjung, konsumen tentu akan mempertimbangkan 

juga lokasi dari tempat tersebut.
16

 

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi minat beli masyarakat 

adalah kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan. Kualitas 

pelayanan juga sangat berhubungan dengan perilaku konsumen dalam 

memutuskan apakah akan membeli produk tersebut atau tidak. Oleh 

karena itu, pelayanan yang berkualitas harus diberikan secara terus-

menerus agar perusahaan menjadi kuat dalam bersaing dengan perusahaan 

lain. Dari uraian tersebut dijelaskan mengenai dimensi pada kualitas 

layanan yang dapat mencerminkan adanya hubungan kasual dengan minat 

beli.
17

 Kualitas layanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampainnya dalam 

mengimbangi harapan konsumen.
18

 

Dengan berbagai strategi yang digunakan, hasil yang dicapai 

sebuah perusahaan tetap berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini 

dikarenakan perbedaan cara mempraktikannya di lapangan serta ada 

beberapa faktor yang sudah diperkirakan akan menurunkan penjualan, 

                                                           
15

 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa (Yogyakarta: Andy, 2000), 41. 
16

 Denniar Aufa, “Analisis Pengaruh Ragam Menu,” 6. 
17

 Ahmad Muzakki, “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Lokasi, Harga, Dan Fasilitas 

Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen (Studi Kasus Pada Pencucian Mobil Levi Auto 

Semarang)”, Skripsi (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), 21. 
18

 Ibid., 18. 



 

 

namun ada yang tidak terduga yang berakibat adanya penurunan 

penjualan.
19

 

Rumah makan Joglo Manis memiliki pelanggan yang cukup ramai,  

letak rumah makan ini sangat strategis karena berada tepat di tepi jalan 

raya di mana banyak orang lalu lalang melewatinya, sehingga tak jarang 

yang singgah untuk istirahat sambil menikmati kuliner di rumah makan 

tersebut. Tatanan yang rapi dan ruangan yang bersih  membuat konsumen 

menjadi pelanggan tetap di rumah makan tersebut. Di rumah makan Joglo 

Manis selain menyediakan tempat makan kursi juga menyediakan tempat 

makan lesehan. Tetapi ruangan yang disediakan di rumah makan Joglo 

Manis tidak begitu luas. Tempat parkir yang disediakan juga sangat sempit 

sehingga apabila pelanggan rumah makan ramai parkir kendaraannya 

sampai di pinggir jalan raya dan apabila ada pelanggan yang mengendarai 

mobil harus parkir di pinggir jalan raya.
20

  

Selain itu, rumah makan Joglo Manis juga menyediakan berbagai 

menu makanan yang tersaji dalam bentuk draf menu makanan, mulai dari 

berbagai minuman hingga bermacam-macam jenis makanan. Namun, tidak 

semua menu disertai dengan gambar karena begitu banyaknya menu. 

Rumah makan Joglo Manis menyediakan beraneka macam masakan mulai 

dari masakan Jawa, Chines, steak, aneka sop, aneka minuman, dan masih 

banyak menu makanan lainnya yang disediakan. Dalam draf menu 

makanan tersebut juga disertai gambar menu yang dibuat oleh pihak 

rumah makan. Tetapi gambar pada draf menu makanan ada yang tidak 
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 Denniar Aufa, “Analisis Pengaruh Ragam Menu,” 8. 
20

 Observasi dilakukan di rumah makan Joglo Manis Ponorogo pada tanggal 10 Maret 

2018. 



 

 

sesuai dengan menu yang disajikan, terutama dalam hal banyaknya jumlah 

menu.
21

 

Dalam hal pelayanan, rumah makan Joglo Manis memberikannya 

dengan baik. Hal yang pertama kali dilakukan karyawan saat pelanggan 

datang adalah membawakan nomor meja dan draf menu makanan atau 

minuman yang tersedia kepada pelanggan yang sudah memilih tempat 

duduk, pelanggan juga dapat melihat secara langsung pembuatan menu 

yang telah dipesannya jika memang menghendaki. Karena, dapur yang 

letaknya juga berada di depan sendiri, sehingga mempermudah 

pelanggan/konsumen unuk melihat secara langsung kebersihan ruang 

dapurnya, suci, dan halalnya bahan yang akan dimasak. Tetapi untuk 

menyantap makanan yang telah dipesan, pelanggan harus menunggu lama. 

Hal ini terjadi karena makanan yang disajikan di rumah makan Joglo 

Manis adalah fresh food. Selain itu rumah makan Joglo Manis juga bisa 

menerima pesanan via telefon/delivery bagi pelanggan yang menginginkan 

untuk diantar ke rumah.
22

 

Selain rumah makan Joglo Manis, rumah makan Mbok Mingkem 

juga memiliki pelanggan yang ramai, rumah makan ini merupakan rumah 

makan yang sudah lama berdiri di Ponorogo. Lokasi yang digunakan 

untuk memasarkan produk di rumah makan Mbok Mingkem juga strategis. 

Tatanan ruangan yang disuguhkan rapi, dan bersih. Untuk tempat parkir 

yang disediakan cukup memadai. Namun tempat yang disediakan sempit, 
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 Hadi Prasetyo, Wawancara, Ponorogo, 22 Maret 2018. 
22

 Observasi dilakukan di rumah makan Joglo Manis Ponorogo pada tanggal 10 Maret 

2018. 



 

 

sehingga mengharuskan konsumen berdesakan jika pelanggan sedag 

ramai.
23

 

Di rumah makan Mbok Mingkem juga disediakan menu makanan 

yang bermacam-macam. Menu makanan di rumah makan Mbok Mingkem 

lebih mengedepankan menu-menu tradisional. Rumah makan Mbok 

Mingkem adalah rumah makan yang menyediakan makanan yang pedas 

dan enak. Rumah makan Mbok Mingkem memiliki keunikan, yaitu selain 

menu yang disediakan menu-menu tradisional juga menyediakan menu 

spesial setiap harinya yang berubah-ubah. Menu spesial tersebut 

disesuaikan dengan menu-menu yang ada di Nusantara. Misalnya, dalam 

satu minggu mengangkat menu-menu makanan khas dari Bali, jadi setiap 

harinya dalam satu minggu itu menu spesial yang disediakan adalah menu-

menu khas dari Bali.  Menu makanan tersebut juga disediakan dalam draf 

menu makanan. Menu makanan yang disediakan rumah makan Mbok 

Mingkem terjamin kehalalannya,  karena pemiliknya sendiri Muslim,  dan 

juga karyawan yang bekerja juga Muslim.
24

  

Di rumah makan Mbok Mingkem pelayanan yang diberikan sangat 

baik. Draf menu makanan yang disediakan rumah makan langsung 

diletakkan di meja-meja yang sudah disediakan. Di rumah makan Mbok 

Mingkem juga bisa menerima pesanan via delivery. Namun tidak jauh 
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 Observasi dilakukan di rumah makan Mbok Mingkem Ponorogo pada tanggal 14 Maret 

2018. 
24

 Riska, Wawancara, Ponorogo, 20 Maret 2018. 



 

 

berbeda dengan rumah makan Joglo Manis untuk menyantap makanan 

yang telah dipesan pelanggan harus menunggunya lama.
25

 

Berdasarkan hal-hal di atas, peneliti ingin mengungkapkan apakah 

ketiga variabel yaitu ragam menu, lokasi, dan kualitas layanan rumah 

makan berpengaruh terhadap minat beli, dan peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ragam Menu, Lokasi, dan 

Kualitas Layanan Terhadap Minat Beli Pelanggan Rumah Makan Joglo 

Manis dan Rumah Makan Mbok Mingkem Ponorogo.” 

B. Rumusan Masalah 

1) Apakah ragam menu berpengaruh secara parsial terhadap minat 

beli pelanggan rumah makan Joglo Manis dan rumah makan Mbok 

Mingkem Ponorogo? 

2) Apakah lokasi berpengaruh secara parsial terhadap minat beli 

Pelanggan Rumah Makan Joglo Manis dan Rumah Makan Mbok 

Mingkem Ponorogo? 

3) Apakah kualitas layanan berpengaruh secara parsial terhadap minat 

beli Pelanggan Rumah Makan Joglo Manis dan Rumah Makan 

Mbok Mingkem Ponorogo? 

4) Apakah ragam menu, lokasi, dan kualitas layanan berpengaruh 

secara simultan terhadap minat beli Pelanggan Rumah Makan 

Joglo Manis dan Rumah Makan Mbok Mingkem Ponorogo? 
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 Observasi dilakukan di rumah makan Mbok Mingkem Ponorogo pada tanggal 14 Maret 

2018. 



 

 

C. Tujuan Penelitian 

1) Untuk menjelaskan pengaruh ragam menu secara parsial terhadap 

minat beli Pelanggan Rumah Makan Joglo Manis dan Rumah 

Makan Mbok Mingkem Ponorogo. 

2) Untuk menjelaskan pengaruh lokasi secara parsial terhadap minat 

beli Pelanggan Rumah Makan Joglo Manis dan Rumah Makan 

Mbok Mingkem Ponorogo. 

3) Untuk menjelaskan pengaruh kualitas layanan secara parsial 

terhadap minat beli Pelanggan Rumah Makan Joglo Manis dan 

Rumah Makan Mbok Mingkem Ponorogo. 

4) Untuk menjelaskan pengaruh ragam menu, lokasi, dan layanan 

kualitas secara simultan terhadap minat beli Pelanggan Rumah 

Makan Joglo Manis dan Rumah Makan Mbok Mingkem Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

keilmuwan serta dapat memperluas wawasan dalam bidang 

manajemen pemasaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pengelola Rumah Makan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi minat 

beli konsumen. 

 



 

 

b. Bagi Bidang Akademik 

Penelitian ini dapat menambah literatur kepustakaan yang 

dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut khususnya yang berhubungan dengan minat 

beli masyarakat. 

c. Bagi Peneliti yang Akan Datang  

Sebagai media untuk menambah wawasan dan 

mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

E. Sistematika Pembahasan 

Agar penelitian ini bisa disajikan secara sistematis, peneliti 

menyusunnya ke dalam lima bab yang berkelanjutan dan berhubungan 

satu sama lain. 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah 

yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti, dilanjutkan 

dengan batasan masalah untuk memberikan batasan penelitian agar tidak 

keluar dari apa yang dikehendaki peneliti. Kemudian dilanjutkan dengan 

rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang 

terkandung dalam latar belakang masalah. Selanjutnya dipaparkan tujuan 

dan kegunaan penelitian untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian 

ini menghasilkan temuan baik yang bersifat teoritis maupun bersifat 

praktis dan dilanjutkan sistematika pembahasan. 

Bab II merupakan kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan 

hipotesis yang menguraikan tentang deskripsi teori dan telaah pustaka, 



 

 

kerangka berfikir serta pengajuan hipotesis. Deskripsi teori memuat 

materi-materi yang dikumpulkan dan dipilih dari bebagai sumber tertulis 

yang dipakai sebagai bahan acuan dalam pembahasan atas topik. 

Bab III merupakan metode penelitian yang menguraikan metode-

metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi rancangan 

penelitian yang menjelaskan gambaran umum metode yang digunakan 

dalam penelitian ini, populasi, dan sampel yang dijadikan responden, 

definisi operasional masing-masing variabel, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, instrumen pengumpulan data yang menguraikan alat 

yang digunakan untuk mengumpulkan data dan yang terakhir adalah 

teknik analisis data yang digunakan untuk menganalsis dan membaca hasil 

penelitian. 

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan yang menguraikan data-

data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang mana data tersebut 

dikelompokkan dalam beberapa subbab berupa gambaran umum lokasi 

penelitian, gambaran umum responden, dan hasil temuan atas variabel 

penelitian. Selanjutnya, dalam bab ini data yang diperoleh tersebut 

dianalisis dengan metode analisis yang telah dijabarkan pada bab III untuk 

kemudian diteliti lebih lanjut dan diambil kesimpulannya pada subbab 

pembahasan. 

Bab V merupakan penutup yang menguraikan kesimpulan dari 

hasil penelitian ini, keterbatasan dari penelitian yang dilakukan oleh 

penelitian sehingga peneliti ini belum mampu dianggap sempurna dan 



 

 

rekomendasi yang peneliti utarakan sebagai wujud tindak lanjut dari 

adanya penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Minat Beli 

a. Pengertian Minat 

Menurut Sukardi sebagaimana dikutip oleh Susanto, minat 

dapat diartikan sebagai suatu kesukaan, kegemaran atau 

kesenangan akan sesuatu. Adapun menurut Sadirman 

sebagaimana dikutip oleh Susanto, minat adalah suatu kondisi 

yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti 

sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-

keinginan atau kebutuhan-kebutuhan sendiri.
26

 Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri 

sendiri dengan sesuatu di luar diri, semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut semakin besar minat.
27

 

Dari pengertian minat di atas, kiranya dapat ditegaskan di 

sini bahwa minat merupakan dorongan dalam diri seseorang 

atau faktor yang menimbulkan ketertarikan atau perhatian 

secara efektif, yang menyebabkan dipilihnya suatu obyek atau 

kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan, dan lama-

kelamaan akan mendatangkan kepuasan dalam dirinya.
28
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Minat beli adalah kemungkinan konsumen akan melakukan 

pembelian dengan mencari informasi dari berbagai sumber. 

Konsumen memiliki ketertarikan terhadap suatu produk atau 

jasa tetapi belum tentu konsumen akan melakukan pembelian 

produk atau jasa tersebut.
29

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa minat beli 

adalah sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen 

untuk membeli produk tertentu serta berapa banyak produk 

yang dibutuhkan. 

b. Ciri-Ciri Minat 

Berangkat dari konsep bahwa minat merupakan motif yang 

dipelajari, yang mendorong dan mengarahkan individu untuk 

menemukan serta aktif dalam kegiatan-kegiatan tertentu, akan 

dapat diidentifikasi indikator-indikator minat dengan 

menganalisis kegiatan-kegiatan yang dilakukannya atau objek-

objek yang dijadikan kesenangan.
30

 Adapun indikator dari 

minat beli sebagai berikut: 

1) Ketertarikan (interest) yang menunjukkan adanya 

pemusatan perhatian dan perasaan senang. 

2) Keinginan (desire) ditunjukkan dengan adanya 

dorongan untuk ingin memiliki. 
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3) Keyakinan (conviction) ditunjukkan dengan adanya 

perasaan percaya diriindividu terhadap kualitas, daya 

guna, dan keuntungan dari produk yang akan dibeli.
31

 

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat membeli 

berhubungan dengan perasaan dan emosi, bila seseorang 

merasa senang dan puas dalam membeli barang atau jasa maka 

hal itu akan memperkuat minat membeli, ketidakpuasan 

biasanya menghilangkan minat.
32

 Ada dua faktor yang 

menentukan suatu individu dalam mengambil keputusan untuk 

membeli barang atau jasa, yaitu: 

1) Faktor luar atau faktor lingkungan yang mempengaruhi 

individu seperti lingkungan, keluarga, lingkungan sekolah 

dan sebagainya. 

2) Faktor dalam diri individu, seperti kepribadiannya sebagai 

calon konsumen.
33

 

2. Ragam Menu 

Setiap konsumen  memiliki selera makan yang tidak selalu 

sama. Jika restoran menyediakan menu yang beranekaragam, akan 

lebih memudahkan restoran untuk menarik konsumen agar 

bersantap di tempatnya. Karena, semakin banyaknya pilihan yang 
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disediakan oleh restoran, maka akan semakin memudahkan 

konsumen untuk memilih menu sesuai keinginannya. Sebenarnya, 

ragam menu masuk dalam 4P (Product, Price, Place, dan 

Promotion), yaitu produk.
34

 

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

mendapatkan perhatian, untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi 

yang dapat memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan.
35

 Produk 

adalah barang, jasa atau ide yang memiliki atribut tangible 

(berwujud) atau intangible (tidak berwujud) yang memberikan 

kepuasan dan manfaat pada konsumen. Produk merupakan variabel 

penting dalam bauran pemasaran karena jika produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan konsumen maka penjualan produk tersebut akan sulit 

dan daur hidup produk menjadi lebih singkat.
36

 

Agar produk yang dibuat dapat diterima pasar, penciptaan 

produk haruslah memperhatikan tingkat kualitas yang sesuai 

dengan keinginan konsumennya. Produk yang berkualitas tinggi 

artinya memiliki nilai lebih baik dibandingkan dengan produk 

pesaing atau sering disebut dengan produk plus.
37
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Kelengkapan produk adalah tersedianya semua jenis produk 

yang ditawarkan untuk dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi oleh 

konsumen yang dihasilkan oleh suatu produsen. Keragaman 

produk adalah kelengkapan produk yang menyangkut kedalaman, 

luas dan, kualitas produk yang ditawarkan juga ketersediaan 

produk tersebut setiap saat di toko.
38

 Keragaman produk 

merupakan daya tarik bagi konsumen terutama dapat memberikan 

alternative pilihan yang bervariasi.
39

 

Adapun indikator dari variasi produk atau dalam bisnis kuliner 

sering disebut ragam menu menurut Muharam yang dikutip oleh 

Titik Efnita adalah: 

1) Corak. 

2) Kualitas. 

3) Desain.
40

 

Dari berbagai pengertian ragam menu di atas dapat 

disimpulkan bahwa keragaman produk di sebuah restoran/rumah 

makan adalah tersedianya berbagai menu di rumah makan mulai 

dari rasa, ukuran dan kualitas yang dapat menjadi daya tarik 

tersendiri bagi konsumen dan tersedianya menu-menu tersebut 

setiap saat di rumah makan.  
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Keragaman produk merupakan persepsi konsumen yang dibagi 

menjadi beberapa dimensi penting yang meliputi: 

a. Persepsi keragaman harga produk, merupakan penilaian 

konsumen terhadap berbagai harga produk yang ditawarkan 

pada berbagai kategori. 

b. Keragaman kualitas produk, merupakan penilaian konsumen 

terhadap berbagai kualitas produk yang ditawarkan pada 

berbagai kategori. 

c. Keragaman jenis produk, merupakan penilaian konsumen 

terhadap berbagai jenis produk yang ditawarkan pada berbagai 

kategori. 

d. Keragaman tampilan produk, merupakan penilaian konsumen 

terhadap tampilan produk yang ditawarkan pada berbagai 

kategori.
41

 

3. Lokasi 

a. Pengertian Lokasi 

Untuk menjalankan kegiatan usaha diperlukan tempat usaha 

yang dikenal dengan lokasi. Lokasi ini penting baik sebagai 

tempat menjalankan aktivitas yang melayani konsumen 

ataupun untuk mengendalikan kegiatan perusahaan secara 

keseluruhan.
42

 

Saluran distribusi dalam bahasa yang sederhana, berarti 

cara yang digunakan untuk mengirimkan tawaran dan cara 
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masyarakat mengakses. Dalam pemasaran, ini disebut place 

(tempat/lokasi), dianggap salah satu keputusan yang paling 

penting yang dihadapi manajemen.
43

 

Lokasi adalah tempat di mana perusahaan harus bermarkas 

melakukan operasi. Jadi, lokasi di sini adalah tempat di mana 

suatu jenis usaha atau bidang usaha akan dilaksanakan. 

Pemilihan lokasi mempunyai fungsi yang strategis karena dapat 

ikut menentukan tercapainya tujuan badan usaha.
44

 Lokasi 

merupakan keputusan yang dibuat perusahaan di mana 

perusahaan harus bertempat dan beroperasi. 

Beragam lokasi yang dapat dimiliki perusahaan disesuaikan 

pula dengan kebutuhan perusahaan. Pendirian suatu lokasi 

harus memikirkan nilai pentingnya karena akan menimbulkan 

biaya bagi perusahaan. Penentuan suatu lokasi juga harus tepat 

sasaran karena lokasi yang tepat akan memberikan berbagai 

keuntungan bagi perusahaan, baik dari segi finansial maupun 

nonfinansial. Keuntungan yang diperoleh dengan lokasi yang 

tepat antara lain: 

1) Pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih 

memuaskan. 

2) Kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang 

diinginkan baik jumlah maupun kualifikasinya. 
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3) Kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan 

penolong dalam jumlah yang diinginkan secara terus 

menerus. 

4) Kemudahan untuk memperluas lokasi usaha karena 

biasanya sudah diperhitungkan untuk usaha perluasan lokasi 

sewaktu-waktu. 

5) Memiliki nilai atau harga ekonomi yang lebih tinggi di 

masa yang akan datang. 

6) Meminimalkan terjadinya konflik terutama dengan 

masyarakat dan pemerintah setempat.
45

 

Di samping lokasi perusahaan, perlu juga dipikirkan tata 

letak sebagai tempat melakukan kegiatan usaha. Tata letak ini 

dikenal dengan nama layout. Layout yang perlu dilakukan 

adalah terhadap gedung, parkir, bentuk gedung atau lainnya 

yang berkaitan dengan gedung tersebut. Kemudian layout 

ruangan beserta isinya, seperti meja, kursi, almari, mesin, 

peralatan, dan sebagainya. Penentuan layout juga perlu 

dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai 

faktor seperti keamanan, kenyamanan, keindahan, efisiensi, 

biaya, fleksibilitas, dan pertimbangan lainnya.
46

 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa lokasi adalah tempat di mana suatu perusahaan 
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bermarkas untuk menjalankan kegiatan usahanya atau tempat 

yang digunakan untuk melayani konsumen.  

b. Pertimbangan Penentuan Lokasi 

Penentuan lokasi harus dilakukan dengan pertimbangan 

yang matang. Kesalahan dalam menentukan lokasi akan 

berakibat fatal bagi suatu usaha. Kerugian yang diderita 

perusahaan sangatlah besar. Oleh karena itu, prioritas untuk 

menentukan lokasi sebelum ditetapkan perlu dianalisis secara 

baik. 

Prioritas utama untuk menganalisis masalah lokasi adalah 

penentuan tujuan untuk lokasi jenis apa, apakah untuk kantor 

pusat, lokasi cabang, lokasi pabrik atau lokasi gudang. Masing-

masing lokasi memiliki pertimbangan sendiri, misalnya apakah 

lokasi harus dekat dengan konsumen atau bahan baku. Lokasi 

yang sulit dijangkau konsumen akan sangat berbahaya bagi 

kehidupan perusahaan, demikian pula lokasi yang terlalu jauh 

dari bahan baku akan menambah beban biaya, baik biaya 

transportasi maupun biaya lainnya. Oleh karena itu, penentuan 

lokasi harus tepat sasaran dengan berbagai pertimbangan. 

Secara umum pertimbangan untuk menentukan lokasi 

adalah berikut ini: 

1) Jenis usaha yang dijalankan. 

2) Dekat konsumen atau pasar. 

3) Dekat dengan bahan baku. 



 

 

4) Ketersediaan tenaga kerja. 

5) Sarana dan prasarana (transportasi, listrik dan air). 

6) Dekat dengan pusat pemerintah. 

7) Dekat lembaga keuangan. 

8) Berada di kawasan industri. 

9) Kemudahan untuk melakukan ekspansi atau perluasan. 

10) Kondisi adat istiadat, budaya, dan sikap masyarakat 

setempat. 

11) Hukum yang berlaku di wilayah setempat. 

12) Pertimbangan lainnya.
47

   

Faktor penentuan lokasi dapat diidentifikasikan dalam 

indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Dekat dengan tempat tinggal. Lokasi perbelanjaan tidak 

jauh dari tempat tinggal konsumen sehingga para 

konsumen tidak kesulitan untuk menjangkaunya. 

b. Mudah dijangkau transportasi umum. Jika lokasi sulit 

dijangkau oleh transportasi umum tentu akan mengurangi 

keinginan konsumen untuk datang. 

c. Aman. Keamanan dan kenyamanan yang terjamin akan 

menjadikan konsumen betah berlangganan. 

d. Memiliki tempat parkir yang luas. Tersedianya lahan 

parkir yang cukup baik untuk kendaraan roda dua maupun 

tempat sehingga kenyamanan berbelanja semakin baik.
48
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4. Kualitas layanan 

a. Pengertian Kualias Layanan 

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan.
49

 Definisi lain kualitas 

adalah derajat yang dicapai karakteristik yang berkaitan dalam 

memenuhi persyaratan.
 50

 

sering dianggap ukuran relatif kebaikan suatu produk atau 

jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. 

Kualitas desain merupakan fungsi spesifik produk, sedangkan 

kualitas kesesuaian adalah ukuran seberapa jauh suatu produk 

Kualitas mampu memenuhi persyaratan atau spesifikasi 

kualitas yang telah ditetapkan.
51 

Layanan adalah adalah setiap tindakan atau kegiatan yang 

dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan 

apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada 

satu produk fisik.
52

 

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 
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penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen.
53

 

Kualitas layanan merupakan suatu pernyataan tentang sikap, 

hubungan yang dihasilkan dari perbandingan antara ekspetasi 

(harapan) dengan kinerja (hasil). Definisi lain tentang kualitas 

pelayanan adalah ukuran sejauh mana suatu pelayanan yang 

diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan.
54

 

Kualitas jasa (kualitas pelayanan) bisa diwujudkan melalui 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. 

Dengan demikian, ada dua faktor utama yang mempengaruhi 

kualitas jasa yaitu jasa yang diharapkan dan jasa yang 

dirasakan.
55

 

Pelayanan pelanggan ini sangat penting artinya bagi 

kehidupan suatu perusahaan, karena tanpa pelanggan tidak 

akan terjadi transaksi jual beli di antara keduanya. Untuk itu 

kegiatan pelayanan perusahaan haruslah berorientasi pada 

kepuasan pelanggan. Menurut Tjiptono dan Chandra yang 

dikutip oleh Titin Efnita indikator-indikator kualitas layanan 

adalah: 

1) Reliability (kemampuan memberikan layanan). 

2) Daya tanggap. 

3) Jaminan. 
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4) Empati. 

5) Bukti fisik.
56

 

Jika kenyataannya lebih dari yang diharapkan, maka 

layanan dapat dikatakan berkualitas, dan sebaliknya. Kualitas 

layanan yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat (layanan 

prima, ramah, cepat, santun) akan mempengaruhi minat 

masyarakat.
57

 Harapan para pelanggan pada dasarnya sama 

dengan layanan seperti apakah yang seharusnya diberikan oleh 

perusahaan kepada pelanggan. Harapan para pelanggan ini 

didasarkan pada informasi yang disampaikan dari mulut ke 

mulut, kebutuhan pribadi, pengalaman di masa lampau, dan 

komunikasi eksternal (iklan dan berbagai bentuk promosi 

perusahaan lainnya).
58

 

Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan 

berakhir pada persepsi pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa 

citra kulaitas yang baik bukan berdasarkan sudut pandang atau 

persepsi penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang 

atau persepsi pelanggan. Pelangganlah yang menentukan 

berkualitas atau tidaknya suatu pelayanan jasa. Dengan 

demikian baik tidaknya suatu pelayanan jasa tergantung pada 
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kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan 

pelanggannya secara konsisten.
59

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

layanan adalah ukuran atau derajat yang dicapai dalam suatu 

tindakan/ kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada 

pihak lain sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen.  

b. Sikap Melayani Pelanggan 

Sikap yang dapat diberikan karyawan tergantung dari 

kondisi atau situasi pada saat berhadapan dengan pelanggan 

dari awal sampai akhir. Berikut ini beberapa sikap yang harus 

diperhatikan dalam melayani pelanggan 

1) Memberikan kesempatan pelanggan berbicara. Seorang 

karyawan harus memberikan kesempatan terlebih dahulu 

kepada pelanggan untuk mengemukakan keinginannya. 

2) Mendengarkan baik-baik. Selama pelanggan 

mengemukakan pendapatnya karyawan harus mendengar 

dan menyimak baik-baik apa-apa yang dikemukakan 

pelanggan. 

3) Tidak menyela pembicaraan. Sebelum pelanggan selesai 

berbicara karyawan hendaknya tidak memotong atau 

menyela pembicaraan. 
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4) Ajukan pertanyaan. Jika ada hal-hal yang kurang jelas atau 

kurang lengkap, karyawan dapat mengajukan pertanyaan. 

Pengajuan pertanyaan kepada pelanggan dilakukan apabila 

pelanggan sudah selesai berbicara. 

5) Jangan marah dan jangan mudah tersinggung. Kadang-

kadang seorang pelanggan atau calon pelanggan bertingkah 

di luar batas. Namun, dalam hal ini seorang karyawan 

diharapkan tidak menyinggung pelanggan, baik dalam cara 

bicara, sikap, atau nada bicara. 

6) Jangan mendebat pelanggan. Jika ada hal-hal yang kurang 

disetujui, maka usahakan memberi penjelasan dengan 

sopan. Karyawan diharapkan tidak berdebat atau 

memberikan argumen yang tidak dapat diterima oleh 

pelanggan. 

7) Jaga sikap sopan, ramah, dan selalu berlaku tenang. Selama 

melayani pelanggan atau calon pelanggan, karyawan 

diharapkan mampu memberikan atau menunujukkan sikap 

sopan santun dan ramah tamah. Selain itu, emosi juga harus 

terkendali dan tetap berlaku tenang dalam menghadapi 

pelanggan yang kurang menyenangkan. 

8) Jangan menangani hal-hal yang bukan wewenangnya. 

Seorang karyawan sebaiknya tidak menangani hal-hal atau 

tugas-tugas yang bukan merupakan pekerjaannya atau 

wewenangnya. Serahkan tugas-tugas tersebut kepada 



 

 

karyawan yang berhak, sehingga tidak terjadi kesalahan 

dalam memberikan informasi. 

9) Tunjukkan sikap perhatian dan sikap ingin membantu. 

Pelanggan yang datang ke perusahaan pada prinsipnya 

ingin dibantu. Oleh karena itu, berikan perhatian 

sepenuhnya dan tunjukkan bahwa kita memang ingin 

membantu pelanggan.
60

 

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sikap yang harus diperhatikan dalam melayani pelanggan 

adalah selalu memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk 

berbicara, karyawan harus mendengarkan saat pelanggan 

mengemukakan pendapatnya, tidak menyela pembicaraan 

pelanggan, ajukan pertanyaan kepada pelanggan jika ada hal-

hal yang kurang jelas, karyawan hendaknya tidak mudah 

tersinggung dengan perilaku pelanggan, memberikan 

penjelasan yanh sopan kepada pelanggan jika ada hal-hal yang 

kurang disetujui, karyawan harus bersikap sopan, ramah, dan 

selalu berlaku tenang, karyawan hendaknya menjalankan tugas 

sesuai dengan kewenangannya, dan tunjukkan sikap perhatian 

dan sikap ingin membantu kepada pelanggan.  
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B. Keterkaitan Antara Ragam Menu, Lokasi, Kualitas Layanan dan 

Minat Beli  

1. Keterkaitan Antara Ragam Menu dan Minat Beli 

Minat beli konsumen bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, di 

antaranya keberagaman produk, produk yang berkualitas, kualitas 

pelayanan, fasilitas yang memuaskan, lokasi, dan harga.
61

 Penting bagi 

restoran/rumah makan untuk menyajikan menu yang beranekaragam 

karena adanya kecenderungan dalam diri konsumen yang 

menghendaki pilihan yang beragam, sehingga dengan bermacam-

macam menu yang disediakan diharapkan dapat memberikan dorongan 

dan pilihan bagi konsumen untuk membeli poduk yang memenuhi 

selera dalam bersantap. Penyediaan keragaman menu yang baik tidak 

hanya akan menarik minat tetapi dapat mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli.
62

  

2. Keterkaitan Antara Lokasi dan Minat Beli 

Selain itu lokasi juga mengambil peran penting dalam 

kelangsungan bisnis tersebut. Karena faktor lokasi merupakan faktor 

penting yang harus diperhatikan khususnya pada pebisnis yang dapat 

mempengaruhi minat beli konsumen.
63

  

 

 

3. Keterkaitan Antara Kualitas Layanan dan Minat Beli 
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Kualitas pelayanan juga sangat berhubungan dengan perilaku 

konsumen dalam memutuskan apakah akan membeli produk tersebut 

atau tidak. Kualitas layanan merupakan senjata yang ampuh dalam 

keunggulan perusahaan. Oleh karena itu, pelayanan yang berkualitas 

harus diberikan secara terus-menerus agar perusahaan menjadi kuat 

dalam bersaing dengan perusahaan lain. Dari uraian tersebut 

dijelaskan mengenai dimensi pada kualitas layanan yang dapat 

mencerminkan adanya hubungan kasual dengan minat beli.
64

 

C. Kajian Penelitian Sebelumnya  

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyunita Nur dengan judul 

“Pengaruh Lokasi, Keragaman Produk, dan Harga Terhadap Minat 

Beli Konsumen pada Giant Ekspres Cabang Alauddin Makassar”, 

skripsi tahun 2016 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

dengan kesimpulan bahwa lokasi, keragaman produk, dan harga secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Hasil 

Uji parsial menunjukkan bahwa lokasi tidak berpengaruh signifikan, 

sedangkan keragaman produk, dan harga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat beli konsumen. Faktor yang paling 

berpengaruh dominan adalah variabel harga.
65

 

Penelitian yang dilakukan oleh Eric Akbar Winardi dengan judul 

“Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli 

Produk Smartphone Merek Asus (Studi Pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung)”, skripsi tahun 2017 
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Universitas Lampung. Hasil penelitian menunujukkan bahwa variabel 

Citra Merek berpengaruh positif secara signifikan terhadap Minat Beli 

dan variabel Kualitas Produk berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap Minat Beli. Hasil analisis kuantitatif membuktikan bahwa 

variabel Kualitas Produk (X2) memberikan pengaruh paling besar 

terhadap Minat Beli smartphone merek Asus.
66

 

Penelitian yang dilakukan oleh Chandra Dewi dengan judul 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan dan Minat Beli 

Konsumen Di Rumah Makan Boga-Bogi Surakarta”, dalam jurnal 

Informatika pada tahun 2014 dengan kesimpulan bahwa variabel 

kualitas layanan berpengaruh signifikandan positif terhadap minat beli 

konsumen.
67

 

Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Fure dengan judul “Lokasi, 

Keberagaman Produk, Harga, Dan Kualitas Pelayanan Pengaruhnya 

Terhadap Minat Beli Pada Pasar Tradisional Bersehati Calaca”, 

dalam jurnal Emba pada tahun 2013 dengan kesimpulan bahwa 

variabel lokasi, keberagaman produk, harga, dan kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap minat beli pada pasar tradisional Bersehati 

Calaca. Lokasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat 

beli pada pasar tradisional Bersehati, keberagaman produk  

berpengaruh signifikan terhadap minat beli pada pasar tradisional 
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Bersehati,  harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli pada 

pasar tradisional Bersehati, dan kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli pada pasar tradisional Bersehati. 
68

 

Penelitian yang akan penulis lakukan memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian terdahulu, di antaranya: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyunita Nur memiliki kesamaan 

pada metode penelitian yang digunakan dan teknik pengambilan 

sampel, sedangkan perbedaannya selain pada variabel-variabel 

penelitian dan lokasi penelitian juga pada metode pengumpulan 

data, dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

dengan wawancara, kuesione, dan dokuntasi. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Eric Akbar Winardi memiliki 

persamaan pada metode penelitian, sedangkan perbedaannya selain 

pada variabel-variabel penelitian dan lokasi penelitian juga terletak 

pada teknik pengambilan sampel dan metode pengumpulan data. 

Dalam penelitian ini digunakan teknik purposive sampling, yaitu 

pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh 

dengan menggunakan pertimbangan tertentu dimana umunya 

disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian, dan metode 

pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Chandra Dewi memiliki perbedaan 

selain pada variabel-variabel penelitian juga terletak pada teknik 

sampling yang digunakan, yaitu menggunakan random sampling. 
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d. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Fure memiliki persamaan 

pada jenis penelitian, yaitu penelitian survey, sedangkan 

perbedaannya selain pada variabel-variabel penelitian dan lokasi 

penelitian juga terletak pada metode pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini digunakan metode pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara, dan kuesioner. 

D. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka, kerangka 

pemikirannya adalah berikut ini: 

a. Jika ragam menu yang disajikan rumah makan bervariasi, maka 

minat beli pelanggan tinggi. 

b. Jika lokasi strategis, maka minat beli pelanggan tinggi. 

c. Jika kualitas layanan yang diberikan baik, maka minat beli 

pelanggan tinggi. 

d. Jika ragam menu, lokasi, dan kualitas layanan yang diberikan baik, 

maka minat beli pelanggan tinggi. 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, 

atau merupakan jawaban sementara atas jawaban penelitian. Hipotesis 

dalam penelitian kuantitatif dapat berupa hipotesis satu variabel dan 

hipotesis dua atau lebih variabel yang dikenal sebagai hipotesis 

kausal.
69

 Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih perlu 

diuji kebenarannya. Pengujian hipotesis akan membawa pada 
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kesimpulan untuk menolak atau menerima hipotesis.
70

 Dengan 

demikian maka hipotesisnya terdiri dari: 

Ha(1) : ragam menu secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli konsumen. 

Ha(2) : lokasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli konsumen. 

Ha(3) : kualitas layanan secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli konsumen. 

Ha(4)  : ragam menu, lokasi dan kualitas layanan secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 
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Rancangan penelitian merupakan pola atau model penelitian yang 

dibuat untuk membantu mempermudah peneliti dalam menjalankan 

kegiatannya. Dilihat dari jenis datanya, penelitian dibagi menjadi dua yaitu 

kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode penelitian kuantitatif, dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
71

 

Dalam rancangan penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan 

penelitian non eksperimen (ex post facto). Istilah lain penelitian ini adalah 

Penelitian Sesudah Kegiatan (PSK), ada pula yang menyebutnya 

penelitian kausal komparatif. Penelitian ini bertujuan membandingkan dua 

atau tiga peristiwa yang sudah terjadi melalui hubungan sebab akibat 

dengan cara mencari sebab-sebab terjadinya peristiwa berdasarkan 

pengamatan akibat-akibat yang mungkin tampak dan teramati.
72

 Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian survey, yaitu metode 

pemeriksaan dan pengukuran metode penelitian yang dilakukan untuk 

mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala 

empirik yang berlangsung di lapangan atau lokasi penelitian, umumnya 
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dilakukan terhadap unit sampel yang dihadapi sebagai responden dan 

bukan terhadap seluruh populasi sasaran.
73

  

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Dalam rancangan penelitian ini ada beberapa variabel yang dibahas. 

Adapun variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
74

 

Variabel yang digunakan adalah adalah variabel bebas (independen) yaitu 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat), dan variabel 

terikat (dependen) yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel 

independennya adalah ragam menu, lokasi, dan kualitas layanan dan 

variabel dependennya adalah minat beli. 

Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Variabel penelitian dan Definisi operasional 

Variabel Definisi Indikator 

Ragam menu 

(X1) 

Ragam menu adalah  

macam-macam produk 

dalam artian kelengkapan 

1. Corak. 

2. Kualitas. 

3. Desain. 
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menu mulai dari rasa, 

ukuran, dan kualitas serta 

ketersediaan produk 

tersebut setiap saat di 

restoran/rumah makan. 

Lokasi (X2) Lokasi adalah tempat 

dimana suatu jenis usaha 

atau bidang usaha akan 

dilaksanakan. 

1. Dekat dengan 

tempat tinggal 

2. Mudah dijangkau 

transportasi 

umum 

3. Aman 

4. Memiliki tempat 

parkir yang luas 

Kualitas 

Layanan (X3) 

kualitas pelayanan dapat 

diartikan sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan konsumen 

serta ketepatan 

penyampaiannya dalam 

mengimbangi harapan 

konsumen. 

1. Reliability 

(kemampuan 

memberikan 

layanan). 

2. Daya tanggap. 

3. Jaminan. 

4. Empati. 

5. Bukti fisik. 

Minat Beli (Y) Minat beli adalah 

kemungkinan konsumen 

akan melakukan 

pembelian dengan 

mencari informasi dari 

1. Ketertarikan 

(interest). 

2. Keinginan 

(desire). 

3. Keyakinan 

(conviction). 



 

 

berbagai sumber. 

Konsumen memiliki 

ketertarikan terhadap 

suatu suatu produk atau 

jasa tetapi belum tentu 

konsumen akan 

melakukan pembelian 

produk atau jasa tersebut 

 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
75

 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil populasi sebanyak 390 orang, 

yaitu terdiri dari 225 orang di rumah makan Joglo Manis dan 165 di 

rumah makan Mbok Mingkem. Pengambilan populasi ini didasarkan 

pada observasi yang dilakukan oleh peneliti di rumah makan tersebut. 

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri 

atau keadaan tertentu yang akan diteliti, atau sampel dapat 

didefinisikan sebagian anggota populasi yang dipilih dengan 
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menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili 

populasi.
76

 

Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling insidental, 

adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa 

saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber data.
77

 Adapun responden adalah 

seseorang yang diminta untuk memberikan jawaban atau keterangan 

tentang suatu fakta atau pendapat.
78

 

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan 

rumus:
79

 

  
 

     
 

  
   

            
 

  
   

   
          

Tabel 3.2 

Jumlah Sampel 

Rumah Makan Ni fi= 
   

  
 

ni= fi.n 
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Joglo Manis 225    

   
      

0,58.80 = 46,4=46 

Mbok 

Mingkem 

200    

   
      

0,5.80= 33,6=34 

 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Dalan penelitian ini jenis datanya adalah kuantitatif. Untuk sumber 

data yang digunakan adalah data primer, yaitu data asli yang dikumpulkan 

sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara 

khusus.
80

 Data primer didapatkan langsung melalui pihak pertama. Pihak 

pertama dalam penelitian ini adalah konsumen rumah makan. Data ini 

diperoleh secara langsung dari hasil pengamatan, pengukuran, dan hasil 

pengisian kuesioner.  

E. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat dalam bentuk 

kuesioner yang diisi oleh responden dibuat dalam bentuk pertanyaan 

tertutup di mana dalam kuesioner sudah disediakan alternatif jawaban dari 

tiap item pertanyaan. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel 

yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. 

Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup 
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besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa 

pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada 

responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.
81

  

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap minat beli 

masyarakat (pelanggan) yang terdiri dari ragam menu, lokasi dan kualitas 

layanan, serta untuk mempermudah pengambilan kesimpulan dari 

tanggapan pelanggan yang diperoleh dalam pembagian kuesioner, maka 

digunakan skala likert empat jawaban dengan nilai masing-masing skor 1 

untuk jawaban sangat tidak setuju (STS), skor 2 untuk jawaban tidak 

setuju (TS), skor 3 untuk jawaban setuju (S), skor 4 untuk jawaban sangat 

setuju (SS). 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Uji Coba Instrumen 

Sebelum instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh data-

data penelitian,  terlebih dahulu dilakukan uji coba agar diperoleh 

instrumen yang valid dan reliabel.  

a. Uji Validitas 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi 

pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak 

berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 
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sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.
82

 Kriteria uji validitas 

adalah: 

1) Apabila r hitung > r tabel maka kuesioner tersebut valid. 

2) Apabila r hitung < r tabel maka kuesioner tersebut tidak valid. 

Dalam uji ini, setiap item akan diuji korelasinya dengan skor 

total variabel yang dimaksud. Untuk menguji validitas instrumen 

dengan melihat nilai correlatioon coefficients. Untuk sampel 30 

responden deengan alpha  5% (0,05), didapat r  tabel 0,361. 

Berikut ini hasil uji validitas masing-masing indikator: 

Tabel 3.3 

Uji Validitas 

Variabel Pertanyaan R-

Hitung 

R-Tabel Keterangan 

Y (Minat 

Beli) 

Pertanyaan 1 0,661 0,361 Valid 

Pertanyaan 2 0,585 0,361 Valid 

Pertanyaan 3 0,667 0,361 Valid 

Pertanyaan 4 0,748 0,361 Valid 

X1 

(Ragam 

Menu) 

Pertanyaan 1 0,362 0,361 Valid 

Pertanyaan 2 0,749 0,361 Valid 

Pertanyaan 3 0,697 0,361 Valid 

Pertanyaan 4 0,539 0,361 Valid 

Pertanyaan 5 0,652 0,361 Valid 

X2 Pertanyaan 1 0,752 0,361 Valid 
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(Lokasi) Pertanyaan 2 0,821 0,361 Valid 

Pertanyaan 3 0,765 0,361 Valid 

Pertanyaan 4 0,768 0,361 Valid 

X3 

(Kualitas 

Layanan) 

Pertanyaan 1 0,582 0,361 Valid 

Pertanyaan 2 0,829 0,361 Valid 

Pertanyaan 3 0,768 0,361 Valid 

Pertanyaan 4 0,801 0,361 Valid 

Pertanyaan 5 0,499 0,361 Valid 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai r-hitung pada kolom 

correlation coeficients untuk masing-masing item memiliki r-

hitung lebih besar dan positif dibanding r-tabel untuk sampel 30 

dan alpha 5% (0,05), diperoleh r-tabel sebesar 0,361 maka dapat 

disimpulkan bahwa semua indikator dari variabel X dan Y adalah 

valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas artinya memiliki sifat dapat dipercaya. Reliabilitas 

adalah seberapa jauh konsistensi alat ukur untuk dapat memberikan 

hasil yang sama dalam mengukur hal dan subyek yang sama.
83

 

Uji reliabilitas digunakan untuk  mengetahui apakah instrumen 

(indikator) yang digunakan dapat dipercaya atau handal sebagai 

alat ukur variabel, apabila nilai cronbach’s alpha suatu variabel > 
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0,60 maka indikator yang digunakan oleh variabel adalah reliabel, 

sedangkan apabila nilai cronbach’s alpha suatu variabel < 0,60 

maka indikator yang digunakan oleh variabel adalah tidak reliabel. 

Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut 

Tabel 3.4 

Uji Reliabilitas 

Reliability 

Variables 

Cronbach’s Alpha Keterangan 

Minat Beli 0,756 Reliabel 

Ragam Menu 0,722 Reliabel 

Lokasi 0,807 Reliabel 

Kualitas Layanan 0,778 Reliabel 

 

Hasil uji reliabilitas memperlihatkan nilai Cronbach’s Alpha 

semua variabel di atas 0,60 sehingga dapat disimpulkan indikator 

yang digunakan oleh variabel adalah reliabel. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas ini diterapkan untuk analisis regresi 

berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas,  di mana 

akan diukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan antar variabel 

bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Dikatakan 

terjadi multikolinieritas, jika koefisien korelasi antar variabel bebas 

lebih besar dari 0,60. Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika 



 

 

koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama 

dengan 0,60.
84

 

b. Uji Autokorelasi 

 Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki 

masalah autokorelasi,  jika terjadi autokorelasi maka persamaan 

tersebut menjadi tidak baik/ tidak layak dipakai prediksi.  Masalah 

autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linier antara 

kesalahan pengganggu periode t (berada)  dengan kesalahan 

pengganggu periode t-1 (sebelumnya).
85

 

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah 

autokorelasi dengan durbin Watson (DW) dengan ketentuan 

sebagai berikut:
86

 

Tabel 3.5 

Durbin Watsin (DW) 

Nilai D Keterangan 

1,10 Ada autokorelasi 

1,10-1,54 Tidak ada autokorelasi 

1,55-2,46 Tidak ada autokorelasi 

2,47-2,90 Tidak ada autokorelasi 

2,91 Ada autokorelasi 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance antar satu 

pengamatan dengan pengamatan lain. Model regresi yang baik 

adalah yang homokedatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas 

karena data cross section memiliki data yang mewakili berbagai 

ukuran (kecil, sedang, dan besar).
87

  

Secara sederhana uji ini melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel dependen (zpred), dengan nilai residualnya (sresid). 

Apabila grafik plot menunjukkan pola tertentu (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit) maka diindikasikan terjadi 

heteroskedastisitas.
88

 

3. Uji Hipotesis 

a. Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y).
89

  

b. Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda adalah alat untuk meramalkan 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel 

terikat.
90

 Rumus regresi linier berganda: 
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Di mana: 

Y  : Minat beli 

a  : konstanta  

X1  : ragam menu 

X2  : lokasi 

X3  : kualias layanan 

b1  : koefisien regresi X1 

b2 : koefisien regresi X2 

b3  : koefisien regresi X3 

c. Uji t 

Uji t untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen 

secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap 

variabel lain bersifat konstan. Untuk pengambilan kesimpulannya 

dinyatakan dengan melihat nilai signifikansi dan membandingkan 

dengan taraf kesalahan (signifikansi) yang dipakai, yakni jika nilai 

probabilitas < nilai alpha (α), maka variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Adapun dasar pengambilan keputusan adalah: 

Jika thitung > ttabel artinya variabel bebas (X) mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (Y). 

Jika thitung < ttabel artinya variabel bebas (X) tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). 

Dan mengambil kesimpulan: 



 

 

Nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima Ha ditolak              

Nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak Ha diterima 

 

d. Uji F 

Uji F dipakai untuk melihat pengaruh variabel-variabel 

independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Untuk 

melihat pengaruh yang terjadi dilakukan dengan membandingkan 

nilai sig dengan nilai tingkat kepercayaan 0,05. Apabila nilai sig 

lebih kecil dari nilai derajat kepercayaan (sig < 0,05), berarti 

terdapat hubungan yang signifikan antara semua variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pengajuan hipotesisnya 

adalah: 

H0 : b1, b2 = 0, berarti variabel bebas (X1) secara serentak tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). 

Ha : b1, b2 ≠ 0, berarti variabel bebas (X1) memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (Y). 

Dasar pengambilan keputusan ialah: 

Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak Ha diterima artinya variabel 

bebas secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat. 

Jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima Ha ditolak artinya variabel 

bebas secara serentak tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. 

Dan mengambil kesimpulan: 



 

 

Nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima Ha ditolak. 

Nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak Ha diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Rumah Makan Joglo Manis 

a. Sejarah Berdiri Rumah Makan Joglo Manis 

Joglo Manis adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

rumah makan yang di dalamnya menyediakan beraneka macam 

masakan mulai dari masakan jawa, chines, steak, aneka sop, 

aneka minuman dan masih banyak menu masakan lainya yang 

disediakan. Ruangan yang tersedia di rumah makan Joglo Manis 

tertata rapi dan bersih, ruang yang nyaman serta suasana yang 

tidak membosankan hingga tersedia toilet yang bersih.
91

 

Rumah makan Joglo Manis didirikan pada tahun 2009. 

Rumah makan ini berlokasi di Jl. Sultan Agung nomor 52 kota 

Ponorogo. Pemilik rumah makan ini bernama bapak Djoko dan 

ibu Titin.  

Rumah makan Joglo Manis ini mulai beroperasi tepat pada 

tanggal 04 April 2009. Rumah makan ini dipimpin oleh bapak 

Hadi Prasetyo. Beliau mulai menjabat sebagai manajer mulai 

sejak berdirinya rumah makan tersebut. Rumah makan Joglo 
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Manis merupakan rumah makan pertama yang ada di Ponorogo 

yang memiliki ciri khas dengan menu steaknya. 

Beliau menciptakan rumah makan ini berbeda dengan 

rumah makan lain karena berawal dari hobi pemiliknya yakni 

bapak Djoko dan ibu Titin yang suka berkuliner, hingga 

akhirnya beliau tertarik untuk mendirikan rumah makan. Beliau 

mulai mencari letak bangunan, arsiteknya sehingga berdirilah 

rumah makan Joglo Manis dengan ciri khasnya bernuansa joglo. 

Rumah makan Joglo Manis ini pertama berdiri berangkat 

dari hanya mempunyai menu steak. Namun pada setiap 

tahunnya rumah makan Joglo Manis ini berusaha menciptakan 

menu baru. 

Hingga sekitar 3 tahun setelah berdiri, rumah makan Joglo 

Manis menemukan koki chinese dari sebelumnya yang hanya 

mempunyai koki dalam bidang masakan steak saja, sehingga 

rumah makn Joglo Manis mampu menyediakan menu Chinese 

dan seafood. Sekitar pada tahun 2012, rumah makan tersebut 

menemukan koki yang ahli dalam bidang Chinese sehingga 

rumah makan mampu menghadirkan berbagai menu makanan 

Chinese. Pada tahun 2012 rumah makan tersebut mulai 

berkembang hingga sekarang karena setiap tahunnya rumah 

makan tersebut mampu menciptakan menu makanan yang 

baru.
92
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b. Visi dan Misi Rumah Makan Joglo Manis 

Visi :  

“Dengan berlandaskan iman dan taqwa Joglo Manis menjadi 

salah satu perusahaan yang paling maju, produktif, dan disukai 

pecinta kuliner Nusantara.  

Misi : 

1) Menciptakan tenaga kerja yang disiplin, ahli, dan kompeten 

di bidang masing-masing. 

2) Memberi kepuasan kepada konsumen. 

3) Menjadi perusahaan yang terdepan di bidangnya. 

4) Memperluas lapangan kerja untuk kemakmuran masyarakat 

sekitar perusahaan.
93

 

c. Struktur Organisasi Rumah Makan Joglo Manis 

Tabel 4.1 

Struktur Organisasi Rumah Makan JogloManis 

Pemilik Bapak Djoko dan Ibu Titin 

Penanggung Jawab Bapak Hadi Prasetyo 

Jumlah Karyawan 25 Orang 

 

 

 

2. Rumah Makan Mbok Mingkem  
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a. Sejarah Berdiri Rumah Makan Mbok Mingkem 

Mbok Mingkem merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang kuliner. Rumah makan Mbok Mingkem menyediakan 

berbagai macam menu masakan tradisional, dan berbagai 

minuman. Lokasi yang disediakan nyaman, bersih, dan rapi.
94

 

Rumah makan Mbok Mingkem terletak di Jl. Kumbokarno 

nomor 3 Ponorogo. Rumah makan ini berdiri sejak tahun 2013 

tepatnya pada tanggal 28 Maret 2013. Penanggung jawab dari 

rumah makan tersebut adalah bapak Adrin Sabatin dan ibu Fardina. 

Rumah makan Mbok Mingkem hadir dengan konsep masakan 

nusantara. Dan memiliki citra rasa yang pedas. 

Rumah makan ini berawal dari pemiliknya yang memiliki hobi 

kuliner. Setiap beliau pergi ataupun touring selalu mampir ke 

warung-warung yang ada, hingga akhirnya beliau ingin mendirikan 

rumah makan dengan konsep sederhana dan yang berbeda dari 

rumah makan yang lainnya, yaitu rumah makan Mbok Mingkem 

mengambil tema masakan tradisional. 

Awal mula berdirinya rumah makan ini lebih mengedepankan 

menu masakan sambal, karena dari hobi pemiliknya yang suka 

makan pedas. Rumah makan Mbok Mingkem memiliki menu 

masakan spesial yang berbeda setiap harinya. Menu masakan 

spesial ini diambil dari masakan tradisional yang ada di Nusantara. 
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Menu masakan ini menjadi ciri khas tersendiri dari rumah makan 

Mbok Mingkem. 

b. Visi dan Misi Rumah Makan Mbok Mingkem 

Rumah makan Mbok Mingkem memiliki komitmen untuk 

bekerja keras dan memberikan kualitas produk dan pelayanan yang 

terbaik kepada konsumennya, selain itu rumah makan Mbok 

Mingkem juga ingin untuk memajukan kuliner Ponorogo.
95

 

c. Struktur Organisasi Rumah Makan Mbok Mingkem 

Tabel 4.2 

Struktur Organisasi Rumah Makan Mbok Mingkem 

Penanggung Jawab Bapak Adrin Sabatin dan Ibu 

Fardina 

Jumlah Karyawan 30 orang 

 

B. Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah konsumen di rumah makan 

Joglo Manis dan Mbok Mingkem Ponorogo yang berjumlah 80 orang. 

Berdasarkan hasil penelitian kepada 80 responden melalui kuesioner 

yang disebar telah didapatkan gambaran karakteristik responden 

sebagai berikut: 

 

1. Jenis Kelamin 
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Data mengenai responden dalam penelitian ini adalah konsumen di 

rumah makan Joglo Manis dan Mbok Mingkem Ponorogo 

berdasarkan jenis kelaminnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini. 

Tabel 4.3 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 32 40% 

Perempuan 48 60% 

Total 80 100% 

 

Berdasarkan keterangan dari tabel di atas, dapat diketahui 

jenis kelamin konsumen di rumah makan Joglo Manis dan Mbok 

Mingkem Ponorogo yang diambil sebagai responden. Jenis 

kelamin yang lebih banyak adalah perempuan, yakni 48 orang 

atau 60%. Sedangkan sisanya 32 orang atau 40% adalah jenis 

kelamin laki-laki.  

2. Usia 

Karakteristik konsumen di rumah makan Joglo Manis dan 

Mbok Mingkem Ponorogo juga dapat dilihat dari usia. Dalam 

penelitian ini peneliti mengelompokkan usia responden dalam 

empat kelompok, yaitu <20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, dan 

>40 tahun. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat diketahui 

karakteristik konsumen di rumah makan Joglo Manis dan Mbok 

Mingkem Ponorogo sebagai berikut: 

 



 

 

Tabel 4.4 

Usia Responden 

Usia Jumlah Persentase 

<20 tahun 5 6,25% 

21-30 tahun 54 67,5% 

31-40 tahun 14 17,5% 

>40 tahun 7 8,75% 

Total 80 100% 

 

C. Data Penelitian 

1. Variabel Ragam Menu (X1) 

Tabel 4.5 Data penelitian 

No Inisial Responden Skor X1 

1 AA 9 

2 AB 12 

3 AC 12 

4 AD 12 

5 AF 13 

6 AG 14 

7 AH 13 

8 AI 12 

9 AJ 13 

10 AK 13 

11 AL 13 

12 AM 13 

13 AN 14 

14 AO 13 



 

 

15 AP 11 

16 AQ 13 

17 AR 12 

18 AS 13 

19 AT 13 

20 AU 13 

21 AV 13 

22 AW 13 

23 AX 11 

24 AY 13 

25 AZ 11 

26 BA 12 

27 BB 12 

28 BC 13 

29 BD 12 

30 BE 13 

31 BF 12 

32 BG 13 

33 BH 12 

34 BI 13 

35 BJ 13 

36 BK 12 

37 BL 12 

38 BM 13 

39 BN 12 

40 BO 10 

41 BP 13 

42 BQ 13 

43 BR 12 

44 BS 13 

45 BT 13 



 

 

46 BU 14 

47 BV 12 

48 BW 12 

49 BX 13 

50 BY 12 

51 BZ 12 

52 CA 13 

53 CB 13 

54 CC 12 

55 CD 12 

56 CE 13 

57 CF 13 

58 CG 13 

59 CH 14 

60 CI 12 

61 CJ 12 

62 CK 13 

63 CL 13 

64 CM 13 

65 CN 12 

66 CO 12 

67 CP 12 

68 CQ 12 

69 CR 14 

70 CS 12 

71 CT 12 

72 CU 13 

73 CV 13 

74 CW 13 

75 CX 12 

76 CY 13 



 

 

77 CZ 12 

78 DA 13 

79 DB 12 

80 DC 13 

 

2. Variabel Lokasi (X2) 

Tabel 4.6 Data Penelitian 

No Inisial Responden Skor X2 

1 AA 
14 

2 AB 
15 

3 AC 
15 

4 AD 
15 

5 AF 
16 

6 AG 
15 

7 AH 
15 

8 AI 
15 

9 AJ 
16 

10 AK 
15 

11 AL 
16 

12 AM 
16 

13 AN 
15 

14 AO 
15 

15 AP 
15 

16 AQ 
15 

17 AR 
15 

18 AS 
15 

19 AT 
16 

20 AU 
15 

21 AV 
14 

22 AW 
14 



 

 

23 AX 
14 

24 AY 
15 

25 AZ 
14 

26 BA 
16 

27 BB 
15 

28 BC 
15 

29 BD 
14 

30 BE 
15 

31 BF 
15 

32 BG 
15 

33 BH 
14 

34 BI 
15 

35 BJ 
15 

36 BK 
14 

37 BL 
16 

38 BM 
15 

39 BN 
15 

40 BO 
15 

41 BP 
15 

42 BQ 
15 

43 BR 
15 

44 BS 
14 

45 BT 
14 

46 BU 
15 

47 BV 
15 

48 BW 
15 

49 BX 
15 

50 BY 
14 

51 BZ 
15 

52 CA 
16 

53 CB 
15 



 

 

54 CC 
15 

55 CD 
15 

56 CE 
15 

57 CF 
15 

58 CG 
15 

59 CH 
15 

60 CI 
15 

61 CJ 
15 

62 CK 
16 

63 CL 
15 

64 CM 
15 

65 CN 
15 

66 CO 
16 

67 CP 
15 

68 CQ 
16 

69 CR 
15 

70 CS 
15 

71 CT 
15 

72 CU 
15 

73 CV 
15 

74 CW 
16 

75 CX 
15 

76 CY 
15 

77 CZ 
16 

78 DA 
15 

79 DB 
15 

80 DC 
16 

 

3. Variabel Kualitas Layanan (X3) 

Tabel 4.7 Data Penelitian 



 

 

No Inisial Responden Skor X3 

1 AA 
11 

2 AB 
15 

3 AC 
15 

4 AD 
13 

5 AF 
12 

6 AG 
13 

7 AH 
14 

8 AI 
12 

9 AJ 
12 

10 AK 
15 

11 AL 
12 

12 AM 
13 

13 AN 
14 

14 AO 
13 

15 AP 
13 

16 AQ 
13 

17 AR 
14 

18 AS 
13 

19 AT 
15 

20 AU 
12 

21 AV 
13 

22 AW 
13 

23 AX 
12 

24 AY 
12 

25 AZ 
12 

26 BA 
12 

27 BB 
13 

28 BC 
13 

29 BD 
11 

30 BE 
12 



 

 

31 BF 
12 

32 BG 
13 

33 BH 
12 

34 BI 
13 

35 BJ 
12 

36 BK 
12 

37 BL 
13 

38 BM 
12 

39 BN 
12 

40 BO 
12 

41 BP 
14 

42 BQ 
14 

43 BR 
12 

44 BS 
13 

45 BT 
11 

46 BU 
13 

47 BV 
12 

48 BW 
13 

49 BX 
13 

50 BY 
12 

51 BZ 
13 

52 CA 
14 

53 CB 
13 

54 CC 
12 

55 CD 
13 

56 CE 
11 

57 CF 
13 

58 CG 
12 

59 CH 
12 

60 CI 
12 

61 CJ 
14 



 

 

62 CK 
13 

63 CL 
12 

64 CM 
13 

65 CN 
12 

66 CO 
12 

67 CP 
13 

68 CQ 
13 

69 CR 
12 

70 CS 
12 

71 CT 
12 

72 CU 
12 

73 CV 
14 

74 CW 
13 

75 CX 
13 

76 CY 
12 

77 CZ 
14 

78 DA 
13 

79 DB 
12 

80 DC 
14 

 

4. Variabel Minat Beli (Y) 

Tabel 4.8 Data Penelitian 

No Inisial Responden Skor Y 

1 AA 
12 

2 AB 
14 

3 AC 
15 

4 AD 
15 

5 AF 
15 

6 AG 
14 

7 AH 
15 



 

 

8 AI 
15 

9 AJ 
15 

10 AK 
14 

11 AL 
15 

12 AM 
15 

13 AN 
14 

14 AO 
15 

15 AP 
14 

16 AQ 
14 

17 AR 
14 

18 AS 
15 

19 AT 
14 

20 AU 
14 

21 AV 
15 

22 AW 
15 

23 AX 
15 

24 AY 
15 

25 AZ 
14 

26 BA 
15 

27 BB 
14 

28 BC 
15 

29 BD 
15 

30 BE 
15 

31 BF 
15 

32 BG 
15 

33 BH 
14 

34 BI 
15 

35 BJ 
15 

36 BK 
15 

37 BL 
15 

38 BM 
15 



 

 

39 BN 
14 

40 BO 
14 

41 BP 
15 

42 BQ 
14 

43 BR 
15 

44 BS 
15 

45 BT 
15 

46 BU 
15 

47 BV 
16 

48 BW 
15 

49 BX 
16 

50 BY 
15 

51 BZ 
15 

52 CA 
15 

53 CB 
15 

54 CC 
15 

55 CD 
16 

56 CE 
16 

57 CF 
15 

58 CG 
16 

59 CH 
15 

60 CI 
16 

61 CJ 
15 

62 CK 
15 

63 CL 
17 

64 CM 
15 

65 CN 
15 

66 CO 
15 

67 CP 
15 

68 CQ 
16 

69 CR 
15 



 

 

70 CS 
16 

71 CT 
16 

72 CU 
16 

73 CV 
15 

74 CW 
15 

75 CX 
15 

76 CY 
15 

77 CZ 
16 

78 DA 
15 

79 DB 
15 

80 DC 
15 

 

D. Analisis Data 

1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas ini diterapkan untuk analisis regresi 

berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas,  di mana 

akan diukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan antar variabel 

bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Dikatakan 

terjadi multikolinieritas, jika koefisien korelasi antar variabel bebas 

lebih besar dari 0,60. Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika 

koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama 

dengan 0,60.
96

 

Metode yang sering digunakan untuk mendeteksi 

multikolinieritas adalah Tolerance Variance Inflactor Factor 

(VIF).  Batas tolerance value di bawah 0,1 dan VIF adalah 10. 

Oleh karena itu jika nilai tolerance value di bawah 0,1 atau VIF di 
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atas 10 maka data dikatakan mengalami multikolinieritas. Hasil 

outputnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Uji Multikolinieritas 

 

 

 

 

P

e

r

h

Perhatikan hasil output, nilai tolerance dan VIF pada kolom 

Collenearity Statistic 

a) Nilai tolerance variabel ragam menu 0,855 > 0,10 dan VIF 

1,170 < 10 berarti tidak terjadi multikolinieritas. 

b) Nilai tolerance variabel lokasi 0,866 > 0,10 dan VIF 1,154 < 10 

berarti tidak terjadi multikolinieritas. 

c) Nilai tolerance variabel kualitas layanan 0,907 > 0.10 dan VIF 

1,103 > 0,10 berarti tidak terjadi multikolinieritas. 

2.  Uji Autokorelasi 

 Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki 

masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan 

tersebut menjadi tidak baik/tidak layak dipakai prediksi. Masalah 

autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linier antara 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.283 2.873  .795 .429   

RGMMENU .149 .167 .101 .890 .376 .855 1.170 

LOKASI .219 .100 .246 2.180 .032 .866 1.154 

KUALITASLYN .349 .130 .295 2.673 .009 .907 1.103 

a. Dependent Variable: MINATBELI      



 

 

kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan 

pengganggu periode t-1 (sebelumnya).
97

 

Dari olah data menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji DW sebagai 

berikut : 

Tabel 4.10 

Uji Autokorelasi 

 

 
 

D

a

Dari hasil output SPSS di atas diperoleh angka Durbin Watson 

1,972. Selanjutnya lihat tabel DW di bawah ini: 

Tabel 4.11 

Uji Autokorelasi 

 

 Daerah  daerah  

ada tak ada tak ada  tak ada ada   

 autokorelasi keputusan autokorelasi keputusan

 autokorelasi  

 0 DU DL 4DU 4DL 4 

1,10 1,54 1,927 2,46 2,90 
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 Ibid., 134. 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .400
a
 .160 .127 .772 1.972 

a. Predictors: (Constant), KUALITASLYN, LOKASI, RGMMENU 

   



 

 

Dari hasil analisis di atas diketahui bahwa angka DW 1,927 

berada di antara DL dan 4DU, sehingga data yang digunakan tidak 

terdapat autokorelasi. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance antarsatu 

pengamatan dengan pengamatan lain. Model regresi yang baik 

adalah yang homokedatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas 

karena data cross section memiliki data yang mewakili berbagai 

ukuran (kecil, sedang, dan besar).
98

 Untuk mendeteksi uji ini 

dilakukan dengan grafik scatterplot.  

Dalam grafik scatterplot yakni dengan melihat pola yang 

dibentuk oleh titik dalam grafik. Apabila titik tersebut tidak 

membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat gejala heteroskedastisitas. Gambar grafiknya yaitu: 
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Gambar 4.1 

Uji Heteroskedastisitas 

 

  Hasil dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0, serta tidak 

membentuk pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Artinya bahwa hasil atau nilai uji t secara parsial dan uji F secara 

simultan dapat dipercaya kebenarannya.  

E. Uji Hipotesis 

1. Uji Regresi Linier Sederhana 



 

 

 Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh signifikan variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y).
99

  

a. Pengaruh Ragam Menu Terhadap Minat Beli 

Tabel 4.12 

Uji Regresi Linier Sederhana - Pengaruh Ragam Menu 

Terhadap Minat Beli 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .231
a
 .053 .041 .809 

a. Predictors: (Constant), ragammenu  

Analisis: 

1) Nilai R dalam regresi sederhana menunjukkan besarnya 

korelasi variabel, tabel di atas menunjukkan hubungan 

antara ragam menu dengan minat beli sebesar 0,231 atau 

23,1%. 

2) Nilai R Square sebesar 0,053 berarti peran atau kontribusi 

variabel ragam menu mampu menjelaskan variabel minat 

beli sebesar 5,3%. 

 

Tabel 4.13 

Uji Regresi Linier Sederhana - Pengaruh Ragam Menu 

Terhadap Minat Beli 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.878 1 2.878 4.391 .039
a
 

Residual 51.110 78 .655   

Total 53.988 79    

 

Nilai F dalam tabel di atas menunjukkan besarnya pengaruh 

ragam menu (X1) terhadap minat beli (Y) sebesar 4,391. 

Tabel 4.14 

Uji Regresi Linier Sederhana - Pengaruh Ragam Menu 

Terhadap Minat Beli 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.399 2.442  3.030 .003 

ragammenu .340 .162 .231 2.096 .039 

a. Dependent Variable: 

minatbeli 

   

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana (X1) 

terhadap Y dapat diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Y = 7,399 + 0,340 X 

Hasil persamaan regresi di atas memberikan pengertian 

bahwa: 



 

 

1) Nilai konstanta sebesar 7,399, penjelasan tersebut dapat 

diartikan bahwa jika tidak dipengaruhi variabel ragam 

menu maka besarnya nilai minat beli adalah 7,399. 

2) Koefisien regresi sebesar 0,340 menyatakan bahwa 

setiap penambahan 1 variabel ragam  menu akan 

meningkatkan minat beli sebesar 0,340. 

Dari hasil analisis di atas, sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan. Dengan demikian hipotesis pertama (Ha(1)) 

diterima. 

Ha(1) : Ragam Menu Berpengaruh Signifikan terhadap 

Minat Beli. 

b. Pengaruh Lokasi terhadap Minat Beli 

Tabel 4.15 

Uji Regresi Linier Sederhana - Pengaruh Lokasi Terhadap Minat 

Beli 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .227
a
 .051 .039 .810 

a. Predictors: (Constant), lokasi  

 

Analisis: 

1) Nilai R dalam regresi sederhana menunjukkan besarnya 

korelasi variabel, tabel di atas menunjukkan hubungan antara 

lokasi dengan minat beli sebesar 0,227 atau 22,7%. 



 

 

2) Nilai R Square sebesar 0,051 berarti peran atau kontribusi 

variabel lokasi mampu menjelaskan variabel minat beli sebesar 

5,1%. 

 

Tabel 4.16 

Uji Regresi Linier Sederhana - Pengaruh Lokasi Terhadap 

Minat Beli 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.780 1 2.780 4.234 .043
a
 

Residual 51.208 78 .657   

Total 53.988 79    

a. Predictors: (Constant), lokasi     

b. Dependent Variable: minatbeli     

Nilai F dalam tabel di atas menunjukkan besarnya pengaruh lokasi 

(X2) terhadap minat beli (Y) sebesar 4,234. 

Tabel 4.17 

Uji Regresi Linier Sederhana - Pengaruh Lokasi Terhadap Minat 

Beli 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 



 

 

1 (Constant) 9.950 1.249  7.967 .000 

Lokasi .202 .098 .227 2.058 .043 

a. Dependent Variable: minatbeli    

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana (X2) terhadap Y dapat 

diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Y = 9,950 + 0,202 X 

Hasil persamaan regresi di atas memberikan pengertian bahwa: 

1) Nilai konstanta sebesar 9,950, penjelasan tersebut dapat 

diartikan bahwa jika tidak dipengaruhi variabel lokasi maka 

besarnya nilai minat beli adalah 9,950. 

2) Koefisien regresi sebesar 0,202 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1 variabel lokasi akan meningkatkan minat beli 

sebesar 0,202. 

Dari hasil analisis di atas, sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan. Dengan demikian hipotesis kedua (Ha(2)) diterima. 

Ha(2) : Lokasi Berpengaruh Signifikan terhadap Minat Beli. 

c. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Minat Beli 

Tabel 4.18 

Uji Regresi Linier Sederhana - Pengaruh Kualitas Layanan 

Terhadap Minat Beli 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .275
a
 .076 .064 .800 



 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .275
a
 .076 .064 .800 

a. Predictors: (Constant), kualitaslyn  

Analisis: 

1) Nilai R dalam regresi sederhana menunjukkan besarnya 

korelasi variabel, tabel di atas menunjukkan hubungan antara 

kualitas layanan dengan minat beli sebesar 0,275 atau 27,5%. 

2) Nilai R Square sebesar 0,051 berarti peran atau kontribusi 

variabel kualitas layanan mampu menjelaskan variabel minat 

beli sebesar 5,1%. 

 

 

 

Tabel 4.19 

Uji Regresi Linier Sederhana - Pengaruh Kualitas Layanan 

Terhadap Minat Beli 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.079 1 4.079 6.375 .014
a
 

Residual 49.908 78 .640   



 

 

Total 53.988 79    

a. Predictors: (Constant), kualitaslyn    

b. Dependent Variable: 

minatbeli 

    

Nilai F dalam tabel di atas menunjukkan besarnya pengaruh kualitas 

layanan (X3) terhadap minat beli (Y) sebesar 6,375. 

Tabel 4.20 

Uji Regresi Linier Sederhana - Pengaruh Kualitas Layanan 

Terhadap Minat Beli 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.662 1.923  3.984 .000 

Kualitaslyn .325 .129 .275 2.525 .014 

a. Dependent Variable: minatbeli    

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana (X3) terhadap Y 

dapat diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Y = 7,662 + 0,325 X 

Hasil persamaan regresi di atas memberikan pengertian bahwa: 

1) Nilai konstanta sebesar 7,662, penjelasan tersebut dapat 

diartikan bahwa jika tidak dipengaruhi variabel kualitas layanan 

maka besarnya nilai minat beli adalah 7,662. 



 

 

2) Koefisien regresi sebesar 0,325 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1 variabel kualitas layanan akan meningkatkan 

minat beli sebesar 0,325. 

Dengan demikian hipotesis tersebut dapat diterima. 

Dari hasil analisis di atas, sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan. Dengan demikian hipotesis ketiga (Ha(3)) diterima. 

Ha(3) : Kualitas Layanan Berpengaruh Signifikan terhadap 

Minat Beli. 

2. Uji Regresi Linear Berganda 

 Analisis regresi berganda adalah alat untuk meramalkan 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel 

terikat.
100

 Dengan pengolahan SPSS versi 16.0 maka didapat hasil 

regresi sebagai berikut: 

a. Pengaruh Ragam Menu, dan Lokasi terhadap Minat Beli 

Tabel 4.21 Uji Regresi Linier Berganda 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .308
a
 .095 .072 .674 

a. Predictors: (Constant), LOKASI, RGMMENU 

  Dari output dalam regresi linear berganda, nilai R sebesar 

0,308 menunjukkan korelasi ganda (ragam menu, dan lokasi) 

terhadap minat beli. Dengan nilai R Square sebesar 0,095 

menunjukkan besarnya peran atau konstribusi variabel ragam 
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menu, dan lokasi mampu menjelaskan variabel minat beli 

sebesar 9,5%. 

Tabel 4.22 Uji Regresi Linier Berganda 

 

 

Dari hasil output ini menjelaskan nilai probabilitas F (F hitung)  

dalam regresi berganda sebesar 4,045 dengan signifikansi 0,021 

menjelaskan bahwa hipotesis (Ha) yang diajukan diterima yang 

berarti variabel ragam menu, dan lokasi secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap minat beli. 

Tabel 4.23 Uji Regersi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.685 2.150  4.504 .000 

RGMMENU .205 .094 .242 2.170 .033 

LOKASI .179 .139 .144 1.289 .201 

a. Dependent Variable: MINATBELI    

Dari hasil output di atas diperoleh hasil berikut ini: 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.678 2 1.839 4.045 .021
a
 

Residual 35.009 77 .455   

Total 38.688 79    

a. Predictors: (Constant), LOKASI, RGMMENU   

b. Dependent Variable: MINATBELI    



 

 

a. Konstanta 9,685 menyatakan bahwa variabel independen 

dianggap konstan, maka besaran rata-rata minat beli  adalah  

9,685.. 

b. Koefisien regresi variabel ragam menu (X1) bertanda positif 

(+0,205) menunjukkan bahwa variabel ragam menu mempunyai 

pengaruh yang searah terhadap variabel minat beli, artinya jika 

semakin banyak varian menu yang ditawarkan, maka semakin 

tinggi pula minat beli masyarakat di rumah makan. 

c. Koefisien regresi variabel lokasi (X2) bertanda positif (+0,179) 

menunjukkan bahwa variabel lokasi mempunyai pengaruh yang 

searah terhadap variabel minat beli, artinya jika semakin baik 

lokasi, maka semakin tinggi pula minat beli masyarakat di 

rumah makan. 

b. Pengaruh Ragam Menu, dan Kualitas Layanan terhadap Minat 

Beli 

Tabel 4.24 Uji Regresi Linier Berganda 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .360
a
 .130 .107 .661 

a. Predictors: (Constant), KUALITASLYN, RGMMENU 

  Dari output dalam regresi linear berganda, nilai R sebesar 

0,360 menunjukkan korelasi ganda (ragam menu, dan kualitas 

layanan) terhadap minat beli. Dengan nilai R Square sebesar 

0,130 menunjukkan besarnya peran atau konstribusi variabel 



 

 

ragam menu, dan kualitas layanan mampu menjelaskan variabel 

minat beli sebesar 13%. 

Tabel 4.25 Uji Regresi Linier Berganda 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.014 2 2.507 5.733 .005
a
 

Residual 33.673 77 .437   

Total 38.688 79    

a. Predictors: (Constant), KUALITASLYN, RGMMENU   

b. Dependent Variable: MINATBELI    

  Dari hasil output ini menjelaskan nilai probabilitas F (F 

hitung) dalam regresi berganda sebesar 5,733 dengan 

signifikansi 0,005 menjelaskan bahwa hipotesis (Ha) yang 

diajukan diterima yang berarti variabel ragam menu, dan lokasi 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat beli. 

Tabel 4.26 Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
13.735 1.373 

 10.00

5 
.000 

RGMMENU .279 .092 .329 3.014 .003 

KUALITASLY

N 
.180 .082 .239 2.187 .032 

a. Dependent Variable: MINATBELI    

Dari hasil output di atas diperoleh hasil berikut ini: 



 

 

a. Konstanta 13,735 menyatakan bahwa variabel independen 

dianggap konstan, maka besaran rata-rata minat beli  adalah 

13,735. 

b. Koefisien regresi variabel ragam menu (X1) bertanda positif 

(+0,279) menunjukkan bahwa variabel ragam menu 

mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel minat 

beli, artinya jika semakin banyak varian menu yang 

ditawarkan, maka semakin tinggi pula minat beli masyarakat 

di rumah makan. 

c. Koefisien regresi variabel kualitas layanan (X3) bertanda 

negatif (+0,180) menunjukkan bahwa variabel kualitas 

layanan mempunyai pengaruh yang tidak searah terhadap 

variabel minat beli. 

c. Pengaruh Lokasi, dan Kualitas Layanan terhadap Minat Beli 

Tabel 4.27 Uji Regresi Linier Berganda 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .305
a
 .093 .070 .675 

a. Predictors: (Constant), KUALITASLYN, LOKASI 

  Dari output dalam regresi linear berganda, nilai R sebesar 

0,305 menunjukkan korelasi ganda (lokasi, dan kualitas layanan) 

terhadap minat beli. Dengan nilai R Square sebesar 0,093 

menunjukkan besarnya peran atau konstribusi variabel ragam 

menu, dan kualitas layanan mampu menjelaskan variabel minat 

beli sebesar 9,3%. 



 

 

 

 

 

Tabel 4.28 Uji Regresi Linier Berganda 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 3.605 2 1.803 3.956 .023
a
 

Residual 35.082 77 .456   

Total 38.688 79    

a. Predictors: (Constant), KUALITASLYN, LOKASI   

b. Dependent Variable: MINATBELI    

  Dari hasil output ini menjelaskan nilai probabilitas F (F 

hitung) dalam regresi berganda sebesar 3,956 dengan 

signifikansi 0,023 menjelaskan bahwa hipotesis (Ha) yang 

diajukan diterima yang berarti variabel lokasi, dan kualitas 

layanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat beli. 

Tabel 4.29 Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.205 2.090  5.839 .000 

LOKASI .335 .141 .269 2.372 .020 

KUALITASLY

N 
.182 .085 .241 2.130 .036 

a. Dependent Variable: MINATBELI    



 

 

Dari hasil output di atas diperoleh hasil berikut ini: 

a. Konstanta 12,205 menyatakan bahwa variabel independen 

dianggap konstan, maka besaran rata-rata minat beli  adalah 

12,205. 

b. Koefisien regresi variabel lokasi (X2) bertanda positif 

(+0,335) menunjukkan bahwa variabel lokasi mempunyai 

pengaruh yang searah terhadap variabel minat beli, artinya 

jika lokasi strategis, maka semakin tinggi pula minat beli 

masyarakat di rumah makan. 

c. Koefisien regresi variabel kualitas layanan (X3) bertanda 

negatif (+0,182) menunjukkan bahwa variabel kualitas 

layanan mempunyai pengaruh yang tidak searah terhadap 

variabel minat beli. 

d. Pengaruh Ragam Menu, Lokasi, dan Kualitas Layanan Terhadap 

Minat Beli 

Tabel 4.30 Uji Regresi Linear Berganda 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .400
a
 .160 .127 .772 

a. Predictors: (Constant), KUALITASLYN, LOKASI, RGMMENU 

b. Dependent Variable: MINATBELI   

   Dari output dalam regresi linear berganda, nilai R sebesar 

0,400 menunjukkan korelasi ganda (ragam menu, lokasi, dan 

kualitas layanan) terhadap minat beli. Dengan nilai R Square 

sebesar 0,160 menunjukkan besarnya peran atau konstribusi 



 

 

variabel ragam menu, lokasi dan kualitas layanan mampu 

menjelaskan variabel minat beli sebesar 16%. 

Tabel 4.31 Uji Regresi Linear Berganda 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.657 3 2.886 4.838 .004
a
 

Residual 45.331 76 .596   

Total 53.988 79    

a. Predictors: (Constant), KUALITASLYN, LOKASI, 

RGMMENU 

  

b. Dependent Variable: MINATBELI    

 

  Dari hasil output ini menjelaskan nilai probabilitas F (F hitung)  

dalam regresi berganda sebesar 4,838 dengan signifikansi 0,004 

menjelaskan bahwa hipotesis (Ha)  yang diajukan diterima yang 

berarti variabel ragam menu, lokasi, dan kualitas layanan secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap minat beli. 

Dari hasil analisis di atas, sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan. Dengan demikian hipotesis keempat (Ha(4)) diterima. 

Ha(4) : Ragam Menu, Lokasi, dan Kualitas Layanan Secara 

Simultan Berpengaruh terhadap Minat Beli. 

Tabel 4.32 Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.283 2.873  .795 .429 



 

 

RGMMENU .149 .167 .101 .890 .376 

LOKASI .219 .100 .246 2.180 .032 

KUALITASLYN .349 .130 .295 2.673 .009 

a. Dependent Variable: MINATBELI 

 

   

Dari hasil output di atas diperoleh hasil berikut ini: 

d. Konstanta 2,283 menyatakan bahwa variabel independen 

dianggap konstan, maka besaran rata-rata minat beli  adalah  

2,283. 

e. Koefisien regresi variabel ragam menu (X1) bertanda positif 

(+0,149) menunjukkan bahwa variabel ragam menu mempunyai 

pengaruh yang searah terhadap variabel minat beli, artinya jika 

semakin banyak varian menu yang ditawarkan, maka semakin 

tinggi pula minat beli masyarakat di rumah makan. 

f. Koefisien regresi variabel lokasi (X2) bertanda positif (+0,219) 

menunjukkan bahwa variabel lokasi mempunyai pengaruh yang 

searah terhadap variabel minat beli, artinya jika semakin baik 

lokasi, maka semakin tinggi pula minat beli masyarakat di 

rumah makan. 

g. Koefisien regresi variabel kualitas layanan (X3) bertanda positif 

(+0,349) menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan 

mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel minat beli, 

artinya jika semakin tinggi tingkat kualitas layanan, maka 

semakin tinggi pula minat beli masyarakat di rumah makan. 

 

 



 

 

3. Uji t 

Untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen dapat diketahui dengan cara 

membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel. Jika thitung > ttabel, 

maka H0 ditolak Ha diterima, artinya variabel bebas secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dan 

membandingkan nilai sig dengan nilai tingkat kepercayaan 0,05. 

Apabila nilai sig lebih kecil dari nilai derajat kepercayaan 

(sig<0,05), berarti terdapat hubungan yang signifikan antara semua 

variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai thitung dapat 

dilihat dari tabel coefficients, sedangkan nilai ttabel dapat dilihat 

pada tabel t yaitu dengan rumus:
101

 

ttabel= t(0,05/2 : 76) 

 = t(0,025 : 76), 

sehingga diperoleh nilai ttabel sebesar 1,991. 

a. Pengaruh Ragam Menu Terhadap Minat Beli 

Table 4.33 

Uji t - Pengaruh Ragam Menu Terhadap Minat Beli 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
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1 (Constant) 7.399 2.442  3.030 .003 

Ragammenu .340 .162 .231 2.096 .039 

a. Dependent Variable: 

minatbeli 

   

Dari hasil output di atas dapat dilihat variabel ragam 

menu mempunyai nilai thitung > ttabel (2,096 > 1,991) dan nilai 

signifikansi 0,039 lebih kecil dari nilai sig 0,05. Berdasarkan 

nilai kriteria, Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ragam menu 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli. 

b. Pengaruh Lokasi Terhadap Minat Beli 

Table 4.34 

Uji t - Pengaruh Lokasi Terhadap Minat Beli 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.950 1.249  7.967 .000 

Lokasi .202 .098 .227 2.058 .043 

a. Dependent Variable: minatbeli    

Dari hasil output di atas dapat dilihat variabel lokasi 

mempunyai nilai thitung > ttabel (2,058 > 1,991) dan nilai 

signifikansi 0,043 lebih kecil dari nilai sig 0,05. Berdasarkan 

nilai kriteria, Ho ditolak dan Ha diterima, artinya lokasi 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli. 

c. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Minat Beli 



 

 

Tabel 4.35 

Uji t - Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Minat Beli 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.662 1.923  3.984 .000 

kualitaslyn .325 .129 .275 2.525 .014 

a. Dependent Variable: minatbeli    

Dari hasil output di atas dapat dilihat variabel kualitas 

layanan mempunyai nilai thitung > ttabel (2,525 > 1,991) dan 

nilai signifikansi 0,014 lebih kecil dari nilai sig 0,05. 

Berdasarkan nilai kriteria, Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap minat beli. 

4. Uji F 

Untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara 

keseluruhan terhadap variabel dependen dapat diketahui dengan 

cara membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel. Jika Fhitung > 

Ftabel, maka H0 ditolak Ha diterima, artinya variabel bebas secara 

serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dan 

membandingkan nilai sig dengan nilai tingkat kepercayaan 0,05. 

Apabila nilai sig lebih kecil dari nilai derajat kepercayaan 

(sig<0,05), berarti terdapat hubungan yang signifikan antara semua 

variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai Fhitung dapat 



 

 

dilihat dari tabel anova sebesar 4,838. Sedangkan nilai Ftabel dapat 

dilihat pada tabel F yaitu dengan rumus: 

Ftabel = F (3 : 80-3 ) 

= F 3 : 77, 

sehingga diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,72. 

Dilihat dari hasil pengujian terlihat nilai Fhitung > Ftabel (4,838 > 

2,72) dan nilai signifikansi 0,004 lebih kecil dari nilai sig 0,05 

(0,004 < 0,05). Berdasarkan nilai kriteria, dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak daan Ha diterima artinya ragam menu, lokasi, dan 

kualitas layanan berpengaruh simultan terhadap minat beli 

sehingga hipotesis keempat  dapat diterima. 

F. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari hasil analisis maka pembahasan tentang hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.  Pengaruh Ragam Menu Secara Parsial terhadap Minat Beli 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara 

parsial variabel ragam menu (X1) berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli, yang berarti jika ragam menu semakin banyak, maka 

akan berpengaruh positif terhadap minat beli. Hal ini didukung 

dengan hasil yang diperoleh berupa koefisien korelasi sebesar 

0,231 serta uji signifikansi parsial yang menghasilkan thitung 

sebesar 2,096. 



 

 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Zan Denniar Aufa dalam penelitiannya yang menyatakan 

bahwa jika restoran menyediakan menu yang beraneka ragam, 

maka akan lebih memudahkan restoran untuk menarik konsumen 

agar berkunjung dan bersantap di restorannya. Hasil penelitian ini 

juga memperkuat penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengaruh 

Lokasi, Keragaman Produk, dan Harga Terhadap Minat Beli 

Konsumen pada Giant Ekspres Cabang Alauddin Makassar” oleh 

Wahyunita Nur yang menyatakan bahwa variabel keragaman 

produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli 

konsumen.  

2. Pengaruh Lokasi Secara Parsial terhadap Minat Beli  

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara 

parsial variabel lokasi (X2) berpengaruh signifikan terhadap minat 

beli, yang berarti jika lokasi yang dipilih strategis maka akan 

berpengaruh positif terhadap minat beli. Hal ini didukung dengan 

hasil yang diperoleh berupa koefisien korelasi sebesar 0,227 serta 

uji signifikansi parsial yang menghasilkan thitung sebesar 2,058. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Kasmir dalam bukunya yang berjudul Kewirausahaan, yang 

menyatakan bahwa lokasi harus dekat dengan konsumen atau 

bahan baku. Lokasi yang sulit dijangkau konsumen akan 

berbahaya bagi kehidupan perusahaan. Jika lokasi perusahaan 



 

 

jauh dari konsumen, maka perusahaan tersebut akan sulit untuk 

dijangkau oleh konsumen dan hal tersebut akan mengurangi 

keinginan konsumen untuk datang ke perusahaan.  Demikian pula 

lokasi yang jauh dari bahan baku akan menambah beban biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini juga 

memperkuat penelitian sebelumnya yang berjudul “Lokasi, 

Keberagaman Produk, Harga, dan Kualitas Pelayanan 

Pengaruhnya Terhadap Minat Beli pada Pasar Tradisional 

Bersehati Calaca” oleh Hendra Fure yang menyatakan bahwa 

variabel lokasi berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen, dan menambah penelitian sebelumya yang berjudul 

“Pengaruh Lokasi, Keragaman Produk, dan Harga Terhadap 

Minat Beli Konsumen Pada Giant Ekspres Cabang Alauddin 

Makassar” oleh Wahyunita Nur yang menyatakan bahwa variabel 

lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen.  

3. Pengaruh Kualitas Layanan Secara Parsial terhadap Minat Beli  

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara 

parsial variabel kualitas layanan (X3) berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli, yang berarti jika kualitas layanan tinggi maka 

akan berpengaruh positif terhadap minat beli. Hal ini didukung 

dengan hasil yang diperoleh berupa koefisien korelasi sebesar 

0,275 serta uji signifikansi parsial yang menghasilkan thitung 

sebesar 2,525. 



 

 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Fandy Tjiptono dan Veithzal Rivai yang menyatakan bahwa 

kualitas layanan dapat diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. Jika kenyataannya dari yang 

diharapkan, maka kualitas layanan tersebut dapat dikatakan 

berkualitas. Kualitas layanan yang diterima dan dirasakan oleh 

masyarakat akan mempengaruhi minat masyarakat. Hasil 

penelitian ini juga memperkuat penelitian sebelumnya yang 

berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan dan 

Minat Beli Konsumen Di Rumah Makan Boga-Bogi Surakarta” 

oleh Chandra Dewi yang menyatakan bahwa variabel kualitas 

layanan berpengaruh signifikan  terhadap minat beli konsumen. 

4. Pengaruh Ragam Menu, Lokasi, dan Kualitas Layanan Secara 

Simultan terhadap Minat Beli 

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan 

bahwa variabel X1, dan X2 berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Y yang ditandai dengan nilai thitung sebesar 2,170, dan 

1,289. Hal ini berarti jika variabel ragam menu, dan lokasi 

strategis maka akan berpengaruh signifikan terhadap minat beli.  

Secara simultan variabel X1, dan X3 juga berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y yang ditandai dengan nilai thitung 

sebesar 3,014, dan 2,187. Hal ini berarti jika variabel ragam 



 

 

menu, dan kualitas layanan semakin tinggi maka akan 

berpengaruh dan signifikan terhadap minat beli.  

Varibael X2, dan X3 juga berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Y yang ditandai dengan nilai thitung sebesar 2,372, dan 

2,130. Hal ini berarti jika variabel lokasi, dan kualitas layanan 

semakin tinggi maka akan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli. 

Secara simultan variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap variabel Y yang ditandai dengan nilai 

thitung sebesar 2,096, 2,058, dan 2,525. Hal ini berarti jika variabel 

ragam menu, lokasi, dan kualitas layanan semakin tinggi maka 

akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. 

Berdasarkan uji F secara simultan menunjukkan bahwa secara 

bersama-sama variabel ragam menu, lokasi, dan kualitas layanan 

menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap minat beli 

yaitu dapat ditunjukkan dari perhitungan uji F sebesar 4,838 

sedangkan nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,160 sehingga 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 

0,160 atau 16% dan sisanya 84% dijelaskan oleh faktor lain. 

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang 

berjudul “Lokasi, Keberagaman Produk, Harga, dan Kualitas 

Pelayanan Pengaruhnya Terhadap Minat Beli pada Pasar 

Tradisional Bersehati Calaca” oleh Hendra Fure yang menyatakan 



 

 

bahwa variabel keragaman produk, lokasi,  dan kualitas layanan 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat beli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh 

ragam menu, lokasi, dan kualitas layanan terhadap minat beli pelanggan 

rumah makan Joglo Manis, dan rumah makan Mbok Mingkem, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial variabel ragam menu berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli yang ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel yaitu 2,096 > 

1,991 dengan signifikansi 0,039. Besarnya pengaruh variabel ragam 

menu terhadap minat beli adalah 5,3% dan sisanya 94,7% dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

2. Secara parsial variabel lokasi berpengaruh signifikan terhadap minat 

beli yang ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel yaitu 2,058 > 1,991 

dengan signifikansi 0,043. Besarnya pengaruh variabel ragam menu 

terhadap minat beli adalah 5,1% dan sisanya 94,9% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

3. Secara parsial variabel kualitas layanan berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli yang ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel yaitu 

2,525 > 1,991 dengan signifikansi 0,014. Besarnya pengaruh variabel 

ragam menu terhadap minat beli adalah 7,6% dan sisanya 92,4% 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

4. Secara simultan variabel ragam menu dan lokasi berpengaruh secara 



 

 

signifikan dan positif terhadap minat beli yang ditunjukkan dengan 

nilai Fhitung 4,045. Varibel ragam menu dan kualitas layanan 

berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap minat beli yang 

ditunjukkan dengan nilai Fhitung 5,733. Variabel lokasi dan kualitas 

layanan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap minat beli 

yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung 3.956. variabel ragam menu, 

lokasi, dan kualitas layanan berpengaruh secara signifikan dan positif 

terhadap minat beli yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung> Ftabel yaitu 

4,838 > 2,72 dengan signifikansi 0,004. Besarnya pengaruh variabel 

independen (ragam menu, lokasi, dan kualitas layanan) terhadap 

variabel dependen (minat beli) adalah 16% dan sisanya 84% 

dipengaruhi oleh faktor lain.  

B. Saran 

Dari hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh ragam 

menu, lokasi, dan kualitas layanan terhadap minat beli masyarakat pada 

rumah makan di wilayah ponorogo, saran-saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengelola rumah makan diharapkan lebih memperhatikan faktor-faktor 

apa saja yang sangat berpengaruh untuk menarik minat beli 

masyarakat dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk 

konsumen. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas penelitian 

sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat beli masyarakat. 
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