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Abstract 

 
The purpose of this study is to investigate and analyze the influence of services 

comprising reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangibles influence on the 
decision to visit Restoran Nelayan Sun Plaza Medan. 

This type of research used in this study is quantitative approach. Data analysis method 
used is multiple linear regression. The population in this study are all customers who conduct 
transactions in the period January 2015 to March 2015 at Restoran Nelayan  Medan which 
totaled 213 people. The samples in this study using the sampling Slovin formula that 
determined the total sample of 68 samples.  

Through the t-test is known that the reliability factors, responsiveness factor, 
assurance factor and tangible factor influencing the decision to visit Restoran Nelayan Medan 
while other factors such as empathy does not affect the decision to visit the Restoran Nelayan 
Medan. From the results of the F test is known that the factors of reliability, responsiveness, 
assurance, empathy and physical form of the simultaneous influence decision visit Restoran 
Nelayan Medan. Based on the survey results revealed the ability of service quality describes 
the influence on the decision variables visited (Y) in Restoran Nelayan Medan at 83.6%. 
While the remaining 16.4% is the influence of the other independent variables were not 
examined in this study.  
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I. PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang Masalah 
 

Dewasa ini persaingan antar bisnis restoran makanan semakin ketat yang ditandai 
dengan banyaknya restoran yang tumbuh dan berkembang. Persaingan ini juga disebabkan 
karena semakin tingginya tingkat konsumsi masyarakat di restoran. Untuk dapat unggul dan 
mampu mempertahankan usaha serta pelanggannya, perusahaan harus bisa memberikan nilai 
yang lebih dari pesaingnya, melalui upaya-upaya yang kreatif dan inovatif. 

Bisnis restoran merupakan salah satu bisnis yang sangat menjanjikan melihat 
permintaan pasar akan makanan yang tinggi dan disertai dengan daya beli masyarakat yang 
potensial. Restoran adalah suatu usaha komersil yang menyediakan jasa pelayanan makan 
dan minum dan dikelola secara profesional. Usaha restoran atau rumah makan, dewasa ini 
menunjukkan perkembangan yang relatif pesat, terbukti semakin banyaknya restoran dan 
rumah makan yang siap saji merambah kota Medan.  

Salah satu restoran yang sangat berkembang di kota Medan saat ini adalah 
Restoran Nelayan Medan. Fenomena yang menarik dari restoran ini adalah selalu tampak 
ramai dikunjungi oleh konsumen baik pada saat makan siang, dan makan malam ataupun di 
akhir pekan, dan masyarakat Medan terkenal sebagai masyarakat yang gemar melakukan 
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wisata kuliner terutama saat akhir pekan atau pada hari libur.  

Kegiatan pembelian merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses keputusan 
pembelian konsumen. Proses keputusan pembelian konsumen meliputi tahap: pengenalan 
masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, dan evaluasi proses pembelian. 
Namun tidak selalu semua tahap tersebut dilalui atau dilaksanakan oleh konsumen. (Kotler 
dan Armstrong, 2005: 218) 

Konsumen dalam menentukan pilihan tentunya mempunyai pertimbangan tertentu dan 
hal-hal yang paling berpengaruh diantaranya adalah faktor-faktor seperti kehandalan, 
ketanggapan, jaminan, empati dan wujud fisik.  

 Untuk mengetahui tentang perilaku konsumen dalam mengambil keputusan 
berkunjungnya berdasarkan faktor-faktor kualitas pelayanan yang telah diuraikan tersebut, 
maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Keputusan Konsumen Memilih Berkunjung pada Restoran Nelayan Medan.” 
 
II. Landasan Teori 
 
2.1. Proses Pengambilan Keputusan 

 Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses 
mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa 
alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu 
pilihan final. Keluarannya bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan. 

Pengenalan 
Masalah

Pencarian 
Informasi

Evaluasi
Alternatif Pembelian Perilaku Purna

Pembelian

 
Gambar 2.1 Model Generik Proses Keputusan Pembelian 

Sumber: Kotler dan Armstrong (2005: 218) 
Menurut Kotler dan Armstrong (2005: 218) sebelum dan sesudah melakukan 

pembelian, seorang konsumen akan melakukan sejumlah proses yang mendasari pengambilan 
keputusan, yakni: 
1. Pengenalan masalah 

Konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang 
dihadapinya. Tanpa adanya pengenalan masalah yang muncul, konsumen tidak dapat 
menentukan produk yang akan dibeli. 

2. Pencarian informasi. 
Setelah memahami masalah yang ada, konsumen akan termotivasi untuk mencari 
informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pencarian informasi. 
Proses pencarian informasi dapat berasal dari dalam memori (internal) dan berdasarkan 
pengalaman orang lain (eksternal). 

3. Evaluasi alternatif. 
Setelah konsumen mendapat berbagai macam informasi, konsumen akan mengevaluasi 
alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. 

4. Pembelian. 
Setelah konsumen mengevaluasi beberapa alternatif strategis yang ada, konsumen 
membuat keputusan pembelian. Terkadang waktu yang dibutuhkan antara membuat 
keputusan pembelian dengan menciptakan pembelian yang aktual tidak sama karena 
adanya hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. 
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5. Perilaku Purna Pembelian 

Perilaku Purna Pembelian merupakan proses evaluasi yang dilakukan konsumen tidak 
hanya berakhir pada tahap pembuatan keputusan pembelian. Setelah membeli produk 
tersebut, konsumen akan melakukan evaluasi apakah produk tersebut sesuai dengan 
harapannya. Dalam hal ini, terjadi kepuasan dan ketidakpuasan konsumen. Konsumen 
akan puas jika produk tersebut sesuai dengan harapannya dan selanjutnya akan 
meningkatkan permintaan akan merek produk tersebut di masa depan. Sebaliknya, 
konsumen akan merasa tidak puas jika produk tersebut tidak sesuai dengan harapannya 
dan hal ini akan menurunkan permintaan konsumen di masa depan. 

 
2.2. Hubungan Antara Kehandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), 

Jaminan (Assurance) dan Empati (Emphaty) Serta Bukti Fisik (Tangibles) 
Terhadap Keputusan Berkunjung  
Model perilaku pembelian menunjukkan bahwa sikap pembelian konsumen muncul 

sebagai respon terhadap rangsangan yang diterima. Rangsangan  itu berasal dari luar dirinya 
yaitu rangsangan pemasaran dan rangsangan lingkungan. Rangsangan pemasaran meliputi 
atribut-atribut produk yang diturunkan oleh pemasar kepada konsumen yang biasanya 
dikelompokkan ke dalam bauran pemasaran (produk, harga, tempat dan promosi), sedangkan 
rangsangan lingkungan meliputi: lingkungan ekonomi, teknologi, politik dan sosial-budaya. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2010: 218): ”Faktor kualitas pelayanan merupakan 
salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan dan merupakan faktor yang paling 
mendasar berupa proses kombinasi karakteristik seorang individu dalam mengambil 
keputusan. Keputusan konsumen untuk berkunjung ke suatu tempat tentunya didasari alasan 
tertentu, dimana kunjungan tersebut dapat memberikan nilai manfaat yang akan berdampak 
pada kepuasan konsumen tersebut.” 

Kehandalan atau reliability merupakan kemampuan untuk melaksanakan pelayanan 
yang telah dijanjikan secara akurat dan dapat diandalkan. Kehandalan meliputi pelaksanaan 
atas pelayanan yang dijanjikan perusahaan dengan tepat dan dapat diandalkan. Hal ini berarti 
konsumen menghendaki perusahaan untuk menepati janjinya dalam memberikan pelayanan 
yang diinginkan secara konsisten, akurat, dan dapat diandalkan. Hal ini menyebabkan 
konsumen akan berkunjung dan melakukan transaksi pembelian. (Tjiptono, 2004: 128) 

Wujud fisik atau tangible adalah keberadaan dari fasilitas-fasilitas fisik, peralatan, 
pegawai dan alat-alat komunikasi. Wujud fisik bagian yang dapat dilihat dalam proses 
penyediaan jasa, yaitu segala bentuk sarana, peralatan, dan penampilan dari pegawai jasa 
yang mampu memberikan gambaran atau petunjuk mengenai jasa itu sendiri. Hal ini 
dikarenakan jasa lebih merupakan performa daripada barang, sehingga memberikan kesulitan 
bagi konsumen untuk dapat menangkap mereka secara mental apalagi secara fisik. Sehingga 
konsekuensinya, konsumen cenderung untuk melihat bentuk-bentuk fisik yang berkaitan 
dengan jasa untuk membantu mereka dalam penilaian jasa tersebut serta keinginan untuk 
berkunjung dan membeli. (Tjiptono, 2004: 128) 

Daya tanggap atau responsiveness adalah kemauan untuk membantu pelanggan dan 
memberikan pelayanan yang cepat tanggap merupakan kesiapan untuk melayani yang 
meliputi kemauan untuk melayani pelanggan dengan cepat dan tepat, sehingga dapat 
membuat pelanggan untuk berkunjung kembali. (Tjiptono, 2004: 128) 

Jaminan atau assurance adalah pengetahuan atau kecakapan dan keramahan pegawai 
serta kemampuan mereka dalam menanamkan kepercayaan dan keyakinan pada diri 
konsumen. Jaminan meliputi kecakapan dan keramahan dari pegawai jasa dalam 
menanamkan kepercayaan dan keyakinan pada konsumen. Keramahan tanpa kecakapan atau 
kecakapan tanpa keramahan, tidak akan memberikan pengaruh yang positif bagi konsumen, 
karena ketika pelanggan berurusan dengan perusahaan penyedia jasa yang santun dan cakap, 
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maka pelanggan merasa yakin mereka berurusan dengan perusahaan yang tepat serta 
memiliki keinginan untuk berkunjung kembali. (Tjiptono, 2004: 128) 
Empati atau emphaty merupakan kepedulian dan kesediaan pegawai untuk memberikan 
perhatian khusus kepada konsumen. Empati bukan sekedar kesopanan dan keramahan saja 
dalam melayani pelanggan. Empati lebih merupakan komitmen terhadap konsumen-
konsumen untuk memahami kebutuhan-kebutuhan konsumen dengan seksama dan berusaha 
untuk memenuhinya. Empati berarti adanya perhatian, kekhususan dalam memenuhi 
kebutuhan pelanggan agar pelanggan dapat berkunjung kembali. (Tjiptono, 2004: 128) 
 
III. Metodologi Penelitian 
3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh konsumen yang datang untuk membeli 
produk pada Restoran Nelayan Medan. Populasi Restoran Nelayan Medan ini termasuk jenis 
populasi yang tidak terbatas karena konsumen yang datang jumlahnya berbeda setiap hari. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang melakukan transaksi pada 
periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 yaitu konsumen yang sudah berkunjung 
lebih dari 1 kali pada Restoran Nelayan Medan yang berjumlah 213 orang. 

 
Sampel pada penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang berkunjung dan melakukan 

transaksi di Restoran Nelayan Medan. Sampel penelitian ini adalah sebagian orang yang 
menjadi anggota populasi dari penelitian. Untuk menentukan sampel diambil berdasarkan 
rumus Slovin sebagi berikut: 

n  =  21
N
Ne+

 

    =   2

213
1 213 (0,1)+

 

    =  68,05 (dibulatkan menjadi 68 orang) 

Keterangan: 
n = Ukuran sampel 
N = Ukuran populasi 
e = Persen kelonggaran ketidakpastian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih 

dapat ditolerir, maksimum sebesar 10%. 
 Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini 
adalah sebanyak 68 orang pelanggan Restoran Nelayan Medan.  
 
3.2.  Definisi Operasional Variabel 

Batasan operasional dalam penelitian ini adalah: 
1. Variabel Independen (X) terdiri dari variabel Reliability (X1), Responsiveness (X2), 

Assurance (X3), Emphaty (X4) dan Tangibles (X5). 
 Sebagai variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah: 

a. Kehandalan (Reliability), yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan 
sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Yang meliputi ketepatan waktu, 
pelayanan yang sama untuk semua pelanggan, sikap yang simpatik, dan dengan 
akurasi yang tinggi. 
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b. Ketanggapan (Responsiveness), yaitu suatu kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada pelanggan, dengan 
penyampaian informasi yang jelas. 

c. Jaminan (Assurance) yaitu pengetahuan, kesopansantunan dan kemampuan para 
pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 
perusahaan. Yang meliputi komunikasi, kredibilitas, keamanan, dan sopan santun. 

d. Empati (Empathy), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual 
atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan beruapaya memahami 
keinginan konsumen. 

e. Bukti Fisik (Tangibles) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 
eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang 
dan lain sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), 
serta penampilan pegawainya. 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 
 Keputusan berkunjung (Y) adalah sikap pembelian konsumen muncul sebagai respon 

terhadap rangsangan yang diterima. 
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Skala 
Reliability / 
Kehandalan  

(X1) 

Kemampuan untuk 
melaksanakan pelayanan 
yang telah dijanjikan secara 
akurat dan dapat diandalkan. 

1.   Cepat dan tepat waktu. 
2.   Kemampuan dan 

keterampilan. 
3.   Perhatian serius terhadap 

masalah pelanggan. 
4.  Keakuratan penanganan 

administrasi pembayaran. 

Likert 

Responsiveness / 
Cepat Tanggap 

(X2) 
 

Kemauan untuk membantu 
pelanggan dan memberikan 
pelayanan yang cepat 
tanggap. 

1. Cepat tanggap    
    menyelesaikan    
    keluhan. 
2. Bertindak cepat. 
3. Keluangan waktu  
    karyawan  
4. Respon yang baik   
5. Karyawan memiliki 

kesungguhan dalam 
merespon permintaan 
pelanggan 

Likert 

Assurance /Jaminan 
(X3) 

 

Pengetahuan atau kecakapan 
dan keramahan pegawai 
serta kemampuan mereka 
dalam menanamkan 
kepercayaan dan keyakinan 
pada diri konsumen. 

1. Pengetahuan karyawan 
yang terpercaya 

2. Pelayanan yang sopan dan 
sabar 

3. Jaminan keamanan dan 
kepercayaan yang 
diberikan karyawan 

4. Jaminan keamanan 
makanan yang disediakan 

 

Likert 

Empathy / Empati 
(X4) 

Memberikan perhatian yang 
tulus dan bersifat individual 
atau pribadi yang diberikan 
kepada para pelanggan 

1. Memberikan perhatian 
individual kepada 
pelanggan 

2. Pelayanan yang sama tanpa 

Likert 
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dengan berupaya memahami 
keinginan konsumen. 

memandang status sosial 
3. Jam buka sesuai dengan 

keinginan pelanggan, 
mudah dan nyaman 

Tangibles / Wujud 
Fisik 
(X5) 

 

Keberadaan dari fasilitas-
fasilitas fisik, peralatan, 
pegawai dan alat-alat 
komunikasi. 

1. Kebersihan, kerapian dan 
kenyamanan ruangan 

2. Kecanggihan dan 
kelengkapan peralatan 
yang dimiliki restoran 

3. Dekorasi ruangan yang 
menarik 

4. Fasilitas pelengkap yang 
tersedia 

5. Penampilan fisik karyawan 

Likert 

Keputusan 
Berkunjung 

(Y) 

Sikap pembelian konsumen 
muncul sebagai respon 
terhadap rangsangan yang 
diterima. 

1. Konsumen bersedia dan 
mau mengunjungi kembali 

2. Konsumen merasa puas 
atas layanan yang 
diberikan 

Likert 

 
3.3. Metode Analisis Data 

Sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis kuantitatif. 
 Analisis kuantitatif ini menggunakan perangkat lunak statistik yaitu SPSS Versi 19.0.  
 
3.3.1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda dipergunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa 
variabel bebas (X) terhadap satu variabel terikat (Y). Regresi linier berganda menggunakan 
model persamaan sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e  
Dimana 

  Y = Keputusan Berkunjung 
  X1 = Keandalan  
  X2 = Cepat Tanggap 
  X3 = Kapasitas atau Jaminan 
  X4  = Empati 
  X5 = Wujud Fisik 
  a = Konstanta 
  b1,2,3,4,5 = Koefisien Regresi 
  e = Tingkat Kesalahan (error of term) 
 
3.3.2. Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2008: 188): “Jika nilai validitas setiap pertanyaan lebih besar dari 
nilai koefisien korelasi (r) 0,30 maka butir pertanyaan dianggap sudah valid.” 

Menurut Sugiyono (2008: 172): “Instrumen yang valid berarti alat ukur yang 
digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen terrsebut 
dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.” 

Uji validitas dilakukan dengan metode sekali ukur (one shot methode), dimana 
pengukuran dengan metode ini cukup dilakukan satu kali dengan kriteria pengambilan 
keputusan sebagai berikut: 
Jika rhitung positif dan rhitung > rtabel, maka butir pertanyaan tersebut valid. 
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Jika rhitung negatif atau rhitung < rtabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid. 
 
3.3.3. Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2008: 32): “Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 
jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 
Pengujian dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang 
diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu, dalam hal ini teknik yang digunakan adalah 
teknik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 
Cronbach Alpha > 0,60.” 
 
3.3.4. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 

Tujuan dilakukannya uji ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 
secara statistika, variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai 
distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau 
mendekati normal. Data distribusi normal dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada 
sumbu diagonal dari grafik dari pengambilan keputusan. Jika data menyebar disekitar 
garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi 
normalitas. Begitu pula sebaliknya jika data yang menyebar jauh dari garis diagonal dan 
tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas.  
(Sugiyono, 2008: 69) 

2. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 
variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang tetap, maka disebut 
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas atau yang terjadi 
heteroskedastisitas kebanyakan data cross section mengandung situasi heteroskedastisitas 
karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan 
besar). Cara menganalisis heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot dimana: 
(Sugiyono, 2008: 73) 

3. Uji Multikolinearitas 
Menurut Sugiyono (2008: 72): “Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 
pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel harga dengan kualitas. 
Untuk mendeteksinya dengan cara menganalisis nilai toleransi dan Variance Inflation 
Factor (VIF). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 
independennnya dengan ketentuan nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0.1. 

 
3.3.5. Pengujian Hipotesis 

Data-data yang sudah dikumpulkan kemudian dilakukan uji hipotesis: 
1. Uji F (Uji  secara serempak)  

Menurut Sugiyono (2008: 72): 
“Uji F dilakukan untuk melihat secara bersama-sama pengaruh signifikan dari variabel 
bebas yaitu kualitas pelayanan yang terdiri dari keandalan, cepat tanggap, kapasitas atau 
jaminan, empati, dan wujud fisik terhadap variabel terikat keputusan berkunjung pada 
Restoran Nelayan Medan.” 
Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan Ftabel. Kriteria pengambilan keputusannya adalah: 
H0 diterima jika - Ftabel ≤ Fhitung ≤ Ftabel pada α = 5% 
H0 ditolak (H1 diterima) jika Fhitung > Ftabel pada α = 5% 

2. Uji t (Uji secara Parsial) 
Menurut Situmorang (2008: 79), Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis. 
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“Uji t bertujuan untuk melihat pengaruh variabel bebas yaitu kualitas pelayanan yang 
terdiri dari keandalan, cepat tanggap, kapasitas atau jaminan, empati, dan wujud fisik 
secara parsial terhadap keputusan berkunjung pada Restoran Nelayan Medan.” 
Nilai thitung akan dibandingkan dengan ttabel. Kriteria pengambilan keputusannya adalah: 
H0 diterima jika - ttabel ≤ thitung ≤ ttabel pada α = 2,5% 
H0 ditolak (H1 diterima) jika thitung < - ttabel atau thitung > ttabel pada α = 2,5% 

3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Identifikasi koefisien determinan ditujukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 
model dalam menerangkan varibel terikat. Jika koefisien determinan (R2) semakin besar 
atau mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel bebas (X) adalah 
besar terhadap variabel terikat (Y). Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat 
untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. 
Sebaliknya, jika koefisien determinan (R2) semakin kecil atau mendekati nol, maka dapat 
dikatakan bahwa kemampuan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) semakin 
kecil. Hal ini berarti model yang digunakan tidak cukup kuat untuk menerangkan 
pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. 

 
IV. Hasil dan Pembahasan 
 
4.1. Karakteristik Responden 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian melalui rancangan 
kuesioner.  Dimana data dikumpulkan berdasarkan atas jawaban dari responden yang 
merupakan konsumen dari Restoran Nelayan Medan. 

Tabel 4.1 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

 
No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 
1 Pria 22 32.35% 
2 Wanita 46 67.65% 

Total 68 100% 
Sumber: Hasil Penelitian, 2014 (Data Diolah) 
 Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa jumlah responden pria lebih sedikit 
dibandingkan dengan jumlah responden wanita. Terdapat 22 orang (32.35 persen) responden 
pria, sementara itu terdapat 46 orang (67.65 persen) responden wanita. Dari hasil tersebut 
diketahui bahwa lebih banyak wanita yang berkunjung ke Restoran Nelayan Medan. 

Tabel 4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

 
No. Umur Frekuensi Persentase 
1. Di bawah 25 18 26.47% 
2. 25 − 40 Tahun 31 45.58% 
3. 41 − 50 Tahun 16 23.52% 
4. > 51 Tahun 3 4.43% 

Total 68 100% 
Sumber: Hasil Penelitian, 2014 (Data Diolah) 
 
 Dari data di atas menunjukkan bahwa responden berumur di bawah 25 tahun dimana 
terdapat 18 orang (26.47 persen). Lainnya sebanyak 31 orang (45.58 persen) berumur antara 
25 hingga 40 tahun, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 16 orang (23.52 persen) dan sisanya 
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3 orang berumur di atas 51 tahun (4.43 persen). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
mayoritas yang berkunjung ke Restoran Nelayan adalah kalangan muda. 

Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkatan Pendidikan 

 

No. Tingkatan 
Pendidikan Frekuensi Persentase 

1. SMU 24 35.29% 
2. D1 5 7.35% 
3. D3 20 29.41% 
4. S1 19 27.95% 

Total 68 100% 
Sumber: Hasil Penelitian, 2014 (Data Diolah) 
 Dari data di atas, diperlihatkan bahwa terdapat 24 orang responden (35.29 persen) 
dengan tingkatan pendidikan SMU, sementara 5 orang responden (7.35 persen) mempunyai 
gelar D1, sementara itu 20 orang responden (29.41 persen) mempunyai gelar D3 dan sisanya 
19 orang responden atau (27.95 persen) mempunyai gelar S1. Dari hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa mayoritas dari responden mempunyai tingkatan pendidikan SMU. 
 
4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas 
 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 
Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan 
sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 
 Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara One Shot atau pengukuran sekali saja. 
Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan 
lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk 
mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α ). Suatu variabel dikatakan 
reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. 

Hasil pengujian instrumen variabel kualitas pelayanan yang mempengaruhi keputusan 
berkunjung dapat dilihat pada Tabel 4.4 hingga Tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel  

 
No. Variabel Corrected Item 

Total 
Correlation 

R-Tabel Keterangan 

1. Kehandalan : X1 0.626 0.235 Valid 
2. Cepat Tanggap : X2 0.601 0.235 Valid 
3. Jaminan : X3 0.737 0.235 Valid 
4. Empati : X4 0.398 0.235 Valid 
5 Wujud Fisik : X5 0,642 0,235 Valid 
6 Keputusan Berkinjung : Y 0,781 0,235 Valid 

Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (Data Diolah) 
Berdasarkan Tabel 4.4 diperoleh bahwa hasil pengujian instrumen dari semua variabel  

memiliki nilai yang lebih besar dari 0.235. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 
pertanyaan-pertanyaan pada seluruh variabel memiliki rhitung (Corrected Item – Total 
Correlation) > daripada rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan 
(indikator) yang terdapat dalam seluruh variabel tersebut adalah valid. 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas untuk Variabel Kehandalan 

 
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (Data Diolah) 

 Hasil pengujian menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha dari variabel kehandalan adalah 
lebih besar dari 0.60 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kehandalan yang digunakan 
adalah reliabel. 
 

Tabel 4.6 
Hasil Uji Reliabilitas untuk Variabel Cepat Tanggap 

 
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (Data Diolah) 

 Hasil pengujian menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha dari variabel cepat tanggap 
adalah lebih besar dari 0.60 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel cepat tanggap yang 
digunakan adalah reliabel. 

Tabel 4.7 
Hasil Uji Reliabilitas untuk Variabel Jaminan 

 
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (Data Diolah) 

Hasil pengujian menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha dari variabel jaminan adalah 
lebih besar dari 0.60 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jaminan yang digunakan 
adalah reliabel. 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Reliabilitas untuk Variabel Empati 

 
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (Data Diolah) 

Hasil pengujian menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha dari variabel empati adalah 
lebih besar dari 0.60 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel empati yang digunakan 
adalah reliabel. 

 
Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas untuk Variabel Wujud Fisik 
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Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (Data Diolah) 

Hasil pengujian menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha dari variabel wujud fisik adalah 
lebih besar dari 0.60 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel wujud fisik yang digunakan 
adalah reliabel. 

Tabel 4.10 
Hasil Uji Reliabilitas untuk Variabel Keputusan Berkunjung 

 
Sumber: Hasil Penelitian, 2014 (Data Diolah) 

Hasil pengujian menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha dari variabel keputusan 
berkunjung adalah lebih besar dari 0.60 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
keputusan berkunjung yang digunakan adalah reliabel. 
 
4.2.2. Uji Multikolinearitas 
 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 
asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen 
dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak 
adanya multikolinearitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya 
yaitu dengan melihat nilai Variable Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance pada model 
regresi. 

Tabel 4.11 
Tabel Nilai Tolerance dan Nilai VIF 

 
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (Data Diolah) 
 Dari hasil di atas dapat diketahui nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk variabel 
kehandalan, cepat tanggap, jaminan, empati dan wujud fisik berturut-turut adalah 1.605; 
3.331; 2.973; 2.206; 3.845 lebih kecil dari 10 sedangkan nilai Tolerance dari variabel 
kehandalan, cepat tanggap, jaminan, empati dan wujud fisik berturut-turut adalah 0.623; 
0.300; 0.336; 0.453; 0.260 lebih besar dari 0.1, sehingga bisa diduga bahwa antar variabel 
independen tidak terjadi persoalan multikolinearitas. 
 
4.2.3. Uji Heteroskedastisitas 
 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 
asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk 
semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi 
adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. 
  Pengujian heteroskedastisitas dapat juga dilakukan dengan uji Glejser. Uji Glejser 
dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut 
residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual > 0.05 
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maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

Tabel 4.12 
Tabel Nilai Uji Glejser 

 
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (Data Diolah) 
 Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi kelima variabel 
independen > 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 
heteroskedastisitas pada model regresi. 
 
4.3. Pembahasan 
4.3.1. Hasil Regresi Berganda 
 Pengujian hipotesis regresi berganda menyatakan bahwa kualitas pelayanan dapat 
mempengaruhi keputusan berkunjung pada Restoran Nelayan Medan dapat dinyatakan 
melalui pengujian tersebut. 

Tabel 4.13 
Hasil Uji Koefisien Regresi Berganda 

 
Sumber: Hasil Penelitian, 2014 (Data Diolah) 
 Berdasarkan pada Tabel 4.19 di atas, maka persamaan regresi berganda dalam 
penelitian adalah: 
Keputusan Berkunjung = 0.595 + 0.123 Kehandalan + 0.098 Cepat Tanggap + 0.106 Jaminan 

+ 0.019 Empati + 0.336 Wujud Fisik 
  
4.3.2. Uji Secara Serempak 

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan 
dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  
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Tabel 4.20 

Uji F (Uji Serempak) 

 
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (Data Diolah) 
 Dari uji ANOVA atau Uji F diatas didapat nilai Fhitung sebesar 69.457 dengan 
probabilitas 0.000. Karena Fhitung 69.457 > Ftabel 2.35 dan probabilitas jauh lebih kecil dari 
0.05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi keputusan berkunjung 
(variabel dependen) atau dapat dikatakan bahwa seluruh variabel independen yaitu 
kehandalan, cepat tanggap jaminan, empati dan wujud fisik secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap variabel dependen keputusan berkunjung konsumen. 
 
4.3.3. Uji Secara Parsial 
 Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 
(kehandalan, cepat tanggap, jaminan, empati dan wujud fisik) secara individual 
mempengaruhi variabel dependen keputusan berkunjung konsumen. Nilai ttabel dalam 
penelitian ini adalah 1.99897 (dengan melihat ttabel pada tingkat signifikansi 0.05). 
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
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5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uji F diketahui bahwa kehandalan, cepat tanggap, jaminan, empati dan 
wujud fisik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada 
Restoran Nelayan Medan. Berdasarkan uji t diketahui bahwa kehandalan, cepat tanggap, 
jaminan, dan wujud fisik secara parsial berpengaruh terhadap kepuaasan pelanggan pada 
Restoran Nelayan Medan. Sedangkan empati secara parsial tidak berpengaruh terhadap 
kepuasan pelanggan pada Restoran Nelayan Medan.  

Dari uji koefisien determinasi didapat nilai koefisien determinasi sebesar 0.836. Hal 
ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel kehandalan (X1), cepat tanggap (X2), jaminan 
(X3), empati (X4) dan wujud fisik (X5) menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel kepuasan 
pelanggan (Y) pada Restoran Nelayan Medan sebesar 83.6%. Sedangkan sisanya sebesar 
16.4% merupakan pengaruh dari variabel bebas lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka dikemukakan saran sebagai berikut: 
1. Karena terbukti bahwa variabel kehandalan dan wujud fisik lebih berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan, maka disarankan agar perusahaan dapat mempertahankannya atau 
bahkan meningkatkan variabel tersebut. Di sini penulis menyarankan perusahaan jangan 
mengabaikan kualitas layanan lainnya seperti variabel cepat tanggap, jaminan, dan empati 
akan tetapi perusahaan berusaha untuk lebih meningkatkan ketiga variabel kualitas 
layanan tersebut.  

2. Bagi penelitian selanjutnya agar mempertimbangkan variabel lain seperti efektivitas iklan 
selain kualitas layanan karena promosi yang dilakukan akan lebih cepat diketahui oleh 
konsumen. 
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