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ABSTRAK 
Penelitian ini di latar belakangi oleh dunia usaha di Indonesia yang semakin ketat, setiap 

pelaku usaha bersaing untuk menarik konsumen dan mempertahankan ekstensinya di pasar, termasuk 

dalam usaha di bidang café yang saat ini semakin ramai. Pengusaha yang membuka café di Kabupaten 

Kediri semakin bertambah, cafe 03.pm hadir sebagai salah satu cafe yang memiliki ciri khas, keunikan 

dan mengusung suasana jaman dulu yang menjadi daya tarik bagi konsumen. Tujuan dalam penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui apakah Store Atmosphere, kualitas pelayanan dan keragaman produk 

berpengaruh secara parsial dan simulta terhadap kepuasa konsumen cafe 03.pm Kediri. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan sampel menggunakan Aksidental Sampling 

dengan jumlah sampel sebanyak 40 responden. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. 

Berdasarkan uji-F diperoleh nilai Fhitung  > Ftabel  sebesar 35,563 > 2,87 yang berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Store Atmosphere, kualitas pelayanan dan keragaman 

produk secara bersama-sama berpengaruh signifikan  terhadap kepuasan konsumen Cafe 03.pm 

Kediri. 

   

Kata Kunci: Store Atmosphere, Kualitas Pelayanan, Keragaman Produk 

 

 

LATAR BELAKANG 

Seorang wirausahawan saat ini 

banyak yang kreatif mengembangkan 

usahanya. Hal ini menimbulkan persaingan 

yang sangat ketat antar wirausahawan satu 

dengan lainnya. Para wirausahawan 

menggunakan cara-cara yang beragam 

dalam melakukan persaingan untuk bisa 

tetap unggul dibandingkan dengan 

wirausahawan lain. Banyak persaingan 

antar wirausahawan satu dengan lainnya, 

salah satunya adalah persaingan usaha di 

bidang cafe yang sedang ramai saat ini. 

Bisnis cafe di tanah air terus tumbuh pesat 

sehingga patut di perhitungkan sebagai 

salah satu bisnis yang menguntungkan di 

era modern ini. Saat ini lebih dari 10.000 

cafe di Indonesia yang di prediksi masih 

akan terus tumbuh pada 2013-2018, total 

pendapatan sektor café di perkirakan 

meningkat dari USD 3,4 Milyar 

(merdeka.com, 2018). 

Seorang wirausahawan yang 

membuka usaha di bidang cafe saat ini 

banyak yang sedang meningkatkan 

kreatifitas dalam mengembangkan produk 
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dalam persaingannya. Hal ini menjadikan 

para wirausahawan bersaing ketat untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen.  

Pengembangan yang dilakukan 

seorang wirausahawan dalam bidang café 

umumnya berupa produk-produk yang 

disajikan lebih beragam. Menu yang 

bervariasi menjadi strategi yang tepat 

dalam menarik konsumen. selain itu, 

pelayanan yang baik seperti kesopanan 

dalam menyajikan pesanan dan suasana 

cafe juga di kembangkan dengan 

memberikan tempat yang beraroma harum 

suasana yang tenang sehingga konsumen 

akan merasa puas.  

Tjiptono (2015:76) mengemukakan 

secara sederhana kepuasan konsumen 

adalah perbandingan antara harapan di 

benak konsumen sebelum melakukan 

pembelian dan persepsi atau perasaan 

dalam benak konsumen terhadap kinerja 

yang telah diterima konsumen setelah 

melakukan pembelian. Oleh karena itu, 

kepuasan konsumen harus menjadi 

prioritas sebuah usaha. Karena dengan 

menciptakan kepuasan dalam benak 

konsumen akan menciptakan loyalitas, jika 

konsumen merasa puas dapat dipastikan 

konsumen akan kembali untuk melakukan 

pembelian ulang. Namun puas atau 

tidaknya konsumen tergantung pada 

bagaimana pelaku usaha mengelola 

usahanya dengan strategi-strategi yang 

dijalankan. Beberapa strategi untuk 

menciptakan kepuasan konsumen yaitu 

dengan cara memperhatikan Store 

Atmosphere (suasana toko), kualitas 

pelayanan dan keragaman produk. 

Store Atmosphere merupakan salah 

satu faktor penting untuk membangun 

sebuah usaha, hal ini dibuktikan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kristina 

(2017) bahwa suasana dalam cafe yang 

sejuk dan nyaman membuat konsumen 

merasa betah berada lama di dalam cafe. 

Karena dengan adanya suasana yang 

menyenangkan dapat menciptakan 

kepuasan dalam benak konsumen sehingga 

konsumen akan tertarik dengan produk 

pada cafe tersebut.  

Utami (2017:322) mengemukakan 

suasana (Atmosphere) adalah perpaduan 

dari karakteristik toko seperti arsitektur, 

tata letak, pencahayaan, warna 

temperature, musik, aroma yang 

menyeluruh yang akan menciptakan citra 

baik atau buruk dalam benak konsumen. 

hal ini menjelaskan bahwa pemilik usaha 

harus mengetahui karakteristik ia 

membuka usaha. Degan demikian pemilik 

usaha harus dapat memberikan kesan 

suasana yang nyaman seperti pencahayaan 

yang terang, warna cat tembok yang cerah 

ruangan yang bersih dan harum akan lebih 

banyak konsumen yang dating 
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dibandingkan pelaku usaha yang tidak 

mengedepankan suasana dalam tempat 

usahanya. 

Faktor kedua yang dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen adalah 

kualitas pelayanan, hal ini dibuktikan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kristina (2017) bahwa semakin baik 

kualitas pelayanan yang diberikan maka 

semakin berpengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen. kualitas pelayanan 

sangat penting mulai dari berkomunikasi 

yang baik, perilaku yang sopan dan 

berpakaian yang rapi sehingga konsumen 

merasa puas berkunjung ke cafe tersebut.  

Tjiptono (2012:5) mengemukakan 

kualitas pelayanan adalah bak atau 

buruknya suatu sikap pelayanan yang 

diberikan oleh produsen kepada konsumen. 

pelayanan yang baik merupakan hal 

penting dalam menbuka usaha. Pelayanan 

yang baik akan memunculkan perasaan 

puas dalam benak konsumen. oleh karena 

itu akan lebih baik apabila suatu usaha 

memberikan kualitas pelayanan yang baik.  

Selain kualitas pelayanan faktor ke 

tiga yang dapat menciptakan kepuasan 

dalam benak konsumen adalah keragaman 

produk, hal ini dibuktikan dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Mantauv (2014) 

bahwa keragaman produk berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

konsumen akan puas jika menu yang 

disediakan oleh pelaku usaha atau cafe 

beragam.  

Utami (2017:257) mengemukakan 

keragaman produk adalah keragaman 

berbagai macam variasi menu yang 

disediakan oleh produsen untuk konsumen. 

Cafe dengan keberagaman yang luas dapat 

dikatakan mempunyai menu yang beragam 

yang dapat digunakan untuk saling 

menggantikan. Jadi semakin beragam 

menu yang disediakan maka akan 

membuat konsumen merasa puas.  

Kabupaten Kediri saat ini sedang 

berkembang pesat, salah satunya dalam 

usaha di bidang cafe mulai dari kota 

hingga pedesaan banyak cafe yang 

diminati oleh kaum muda saat ini. 

                           Tabel 1 

Daftar cafe di Kabupaten Kediri 

No Nama Usaha Alamat 

1 Romo kopi 
Jl. Harinjing, No.580 

kepung, Kabupaten Kediri 

2 Cafe Ndeso 
Jl. Raya Kediri-Wates, 

Kabupaten Kediri 

3 Bunting Cafe 

Jl. Ahmad Yani No.55, 

Doko, Ngasem, Kabupaten 

Kediri 

4 

Pride the 

Social Coffe 

House 

Jl. PB. Sudirman, Ruko Dj 

Pare, Kabupaten Kediri 

5 Ngaropi Cafe 

Jl. Lamtana, No. 2, 

Tulungrejo, Pare 

Kabupaten Kediri 

6 
Seven Blue 

Cafe 

Jl. Raya Kediri-Pare No. 

110, Pelem, Pare, 

Kabupaten Kediri 

7 
Kuliner 

Lainnya 
− 

 

Berdasarkan tabel 1 diatas 

menunjukan bahwa semakin banyaknya 

dibuka usaha dalam bidang café di 
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Kabupaten Kediri. Salah satunya café yang 

berada di Kabupaten Kediri adalah cafe 

03.pm yang terletak di Desa Sumberagung 

Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. 

Pemilik cafe 03.pm sangat strategis dalam 

membuka usaha di wilayah tersebut karena 

di Sumberagung belum terdapat cafe 

sehingga dapat menarik konsumen untuk 

datang. Cafe 03.pm menyediakan berbagai 

macam variasi menu, menu yang 

diunggulkan adalah variasi kopi. Kopi 

yang disediakan mulai berasal dari Pulau 

Jawa hingga daerah lain diluar Pulau Jawa. 

Pemilik cafe mendapatkan kopi dari agen 

pemasok kopi di daerah Kediri. Meskipun 

sudah terdapat menu yang diunggulkan 

penulis mengamati bahwa kepuasan 

konsumen belum tentu terjamin. Hal ini 

masih terbukti dari adanya konsumen yang 

mengeluh akan pelayanan yang lama. Cafe 

03.pm belum mengutamakan kepuasan 

konsumen sebagai acuan mengembangkan 

usahanya. Dari hasil yang diamati oleh 

penulis terdapat masalah-masalah dalam 

pengelolaan mulai dari pelayanan yang 

lama, suasana yang diciptakan kurang 

nyaman hingga variasi atau keragaman 

produk yang disediakan kurang beragam.  

Sehubungan dengan uraian tersebut 

penulis tertarik mengadakan penelitian 

yang bertujuan mempertahankan, 

mengembangkan, dan memajukan usaha 

cafe 03.pm. pemilik cafe dituntut untuk 

dapat menciptakan suasana cafe, kualitas 

pelayanan dan keragaman produk guna 

memberikan kepuasan kepada para 

konsumen. dengan demikian penulis 

mengambil penelitian kuantitatif dengan 

judul “Peran Store Atmosphere, Kualitas 

Pelayanan dan Keragaman Produk 

Terhadap Kepuasan Konsumen Cafe 

03.pm Kediri”. 

 

METODE 

Dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian kuantitatif. Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik penelitian kausal. 

Tempat yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pada cafe 03.pm yang berada di 

Jalan Raya Pare-Wates Kecamatan 

Plosoklaten Kabupaten Kediri. Sedangkan 

penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan 

mulai dari April sampai dengan bulan Mei 

2018. Populasi yang diambil dalam 

penelitian ini adalah semua konsumen cafe 

03.pm Kediri yang bersifat Infinite atau 

tidak terbatas dan tidak diketahui 

jumlahnya. Sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah 40 responden yang 

melakukan pembelian di cafe 03.pm 

Kediri, dengan pengambilan datanya 

menggunakan Aksidental Sampling. 

Instrumen yang digunakan dalam 

pengambilan data yaitu kuesioner, 

berdasarkan instrumen tersebut semua 
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pernyataan dinyatakan valid dan reliabel. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif, uji 

asumsi klasik meliputi ( uji normalitas, uji 

multikolenieritas, uji autokorelasi dan uji 

hesterokedastisitas), analisis regresi linier 

berganda, koefisien determinasi dan uji 

hipotesis meliputi uji-t dan uji-f. 

 

HASIL DAN KESIMPULAN  

Dalam penelitian ini variabel 

bebasnya adalah  Store Atmosphere (X1), 

kualitas pelayanan (X2) dan keragaman 

produk (X3) sedangkan variabel terikat 

dalam penelitian ini yaitu kepuasan 

konsumen (Y). berdasarkan hasil kuesioner 

yang di sebar kepada responden yang 

berjumlah 40, jenis kelamin laki-laki 

paling mendominasi dengan total 85%, 

pada usia responden paling mendominasi 

yaitu usia 13-20 tahun dengan jumlah   

62,5 % dan kemudian pada pekerjaan 

paling mendominasi adalah pelajar dengan 

jumlah 55%. Berikut hasil analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini: 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan hasil pengolahan data 

menggunakan program SPSS versi 23 

dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:  

Tabel 2 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan tabel 2 di peroleh 

persamaan regresi linier berganda sebagai 

berikut: 

Y=4,658+0,241X1+0,388X2+0,212X3+e 

Persamaan tersebut memiliki makna 

sebagai berikut: 

1. Konstanta = 4,658 

Jika variabel Store Atmosphere (X1), 

Kualitas Pelayanan (X2), Keragaman 

Produk (X3) = 0, maka kepuasan 

konsumen (Y) sebesar 4,658.  

2. Koefesien X1 = 0,241  

Setiap penambahan 1 satuan (X1) 

dengan asumsi (X2) dan (X3) tetap dan 

tidak berubah, maka akan menaikan 

(Y) sebesar 0,241 kali. 

3. Koefesien X2 = 0,388 

Setiap penambahan 1 satuan (X2) 

dengan asumsi (X1) dan (X3) tetap dan 

tidak berubah, maka akan 

meningkatkan (Y) sebesar 0,388 kali. 

4. Koefiseian X3 = 0,212 

Setiap penambahan 1 satuan (X3) 

dengan asumsi (X1) dan (X2) tetap dan 

tidak berubah, maakan akan 

meningkatkan (Y) sebesar 0,212 kali. 

 

Uji-t 

 Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B 

Std. 

Error Beta 

1 Constant 4,658 2,107  

X1 ,241 ,105 ,319 
X2 ,388 ,128 ,403 

X3 ,212 ,103 ,242 
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 Dalam penelitian ini menggunakan 

uji-t untuk membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan atau tidak 

signifikan secara persial dari variabel 

Independent dengan variable Denpenden. 

 Berdasarkan hasil uji-t yang telah 

dilakukan diperoleh nilai  pada tabel 3 

sebagai berikut. 

Tabel 3 Hasil Uji-t 

Coefficients
a
 

Model T Sig. 

1 (Constant) 2,211 ,033 

Store Atmosphere 2,296 ,028 

kualitas 
pelayanan 

3,028 ,005 

keragaman 
produk 

2,051 ,048 

a. Dependent Variable: kepuasan 
konsumen 

 

Pada tabel 3 di atas diperoleh hasil bahwa: 

1. Variabel Store Atmosfhere memperoleh 

hasil yang signifikan sebesar 0,028 < 

0,05 maka Ho ditolak dan Ha di terima 

yang berarti Store Atmosphere 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. 

2. Variabel kualitas pelayanan 

memperoleh hasil yang signifikan 

sebesar 0,005 < 0,05 maka Ho ditolak 

dan Ha diterima yang berarti kualitas 

pelayanan berpengaruh signifikan 

terahadap kepuasan konsumen. 

3. Variabel keragaman produk 

memperoleh hasil yang signifikan 

sebesar 0,048 > 0,05 makan Ho di tolak 

dan Ha di terima yang berarti 

keragaman produk berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

Uji-F 

 Pada penelitian ini menggunakan 

uji-F untuk membutikan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan atau tidak dari 

variabel Independent secara simultan ( 

menyeluruh) terhadap variabel dependen. 

Hal ini dapat di buktikan dengan tabel 4  

sebagai berikut 

Tabel 4 Hasil Uji-F 

 

 Berdasarkan hasil uji-F pada tabel 

4 diperoleh 0,000 < 0,05 yang berarti H0 di 

tolak dan Ha diterima. Hal ini 

membuktikan bawhwa semua variable 

Independen (Store Atmosphere, Kualitas 

Pelayanan dan Keragaman Produk) secara 

simultan atau serampak berpengaruh 

terhadap variabel denpenden (Kepuasan 

Konsumen). 

 

PEMBAHASAN  

ANOVA
a
 

Model 
Sum of 

Squares Df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regres
sion 

265,415 3 88,472 35,563 ,000
b
 

Residu
al 

89,560 36 2,488   

Total 354,975 39    
a. Dependent Variable: kepuasan konsumen 

b. Predictors: (Constant), keragaman produk, atmosfer, 
kualitas pelayanan 
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Pengaruh Store Atmosphere Terhadap 

Kepuasan Konsumen 

 Store Atmosphere berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen 

pada cafe 03.pm hal ini dibuktikan pada 

hasil uji-t yang menunjukan nilai thitung > 

ttabel yaitu sebesar 2,296 > 0,028 atau 

signifikan pada 0,028 < 0,05 yang berarti 

Ho ditolak dan Ha diterima.  

 Hal ini membuktikan bahwa 

semakin baik Store Atmosphere yang 

diberikan, seperti penataan yang rapi, 

sirkulasi udara ruangan yang baik, maka 

konsumen puas dan ingin kembali 

menikmati suasana sekaligus produk yang 

disediakan. Peneitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kristina 

(2017) bahwa Store Atmoshpere dan 

kualitas pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. 

 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Konsumen  

 Kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen 

pada cafe 03.pm, hal ini di buktikan 

dengan hasil uji-t yang menunjukan nilai  

thitung > ttabel yaitu sebesar 3,028 > 2,028 

atau signifikan pada 0,005 > 0,05 yang 

berarti Ho ditolak dan ha diterima. 

 Dengan demikian adanya kualitas 

pelayanan yang baik maka akan 

menimbulkan respon yang baik terhadap 

konsumen. Penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Haryanto 

(2013) bahwa kualitas produk dan kualitas 

pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen.  

Pengaruh Keragaman Produk 

Terhadap Kepuasan Konsumen 

 Keragaman produk berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen 

cafe 03.pm hal ini di buktikan dengan hasil 

uji-t yang menunjukan nilai thitung > ttabel 

yaitu sebesar 2,051 > 2,028 atau signifikan 

pada 0,048 < 0,05 yang berarti Ho ditolak 

dan Ha diterima. 

 Hal ini membuktikan bahwa 

produk yang beragam dapat menciptakan 

kepuasan dalam benak konsumen, dengan 

perasaan puas tersebut akan menjadi faktor 

pendorong konsumen untuk kembali dan 

melakukan pembelian ulang. Penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Mantauv (2014) bahwa harga dan 

keragaman produk berpengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

 

Pengaruh Store Atmosphere, Kualitas 

Pelayanan Dan Keragaman Produk 

Terhadap Kepuasan Konsumen 

 Store Atmosphere, kualitas 

pelayanan dan keragaman produk secara 

silmutan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen pada cafe 03.pm. 

Berdasarkan hasil uji-F diperoleh Fhitung > 
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Ftanel sebesar 35,563 > 2,87 yang berarti Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

 

 

 

Simpulan 

 Dari hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa Store Atmosphere 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen, kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen, 

keragaman produk berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen dan secara 

bersama-sama Store Atmosphere, kualitas 

pelayanan dan keragaman produk 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

 

PENUTUP  

Saran 

 Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan maka saran bagi pemilik usaha 

diharapkan mampu mempertahankan serta 

berusaha menciptakan suasana nyaman 

bagi konsumen, memberikan kualitas 

pelayanan yang mampu memberikan 

kepuasan terhadap konsumen dan juga 

menciptakan produk atau menu baru yang 

lebih variasi. Bagi penelitian selanjutnya 

hasil ini dapat menjadi acuan untuk 

melakukan penelitian khusunya kajian 

bidang yang sama, diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat mengembangkan 

penelitian ini dengan mengambil variabel 

lain yang belum dikaji dalam penelitian 

ini. 

 

 

Daftar Pustaka 

Haryanto, R. A. 2013. Strategi Promosi, 

Kualitas Produk, Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Pada Restoran MC 

Donald’s Manado. Jurnal EMBA, 

(online), vol.1.1 no.4 1465-1473, 

Tersedia: www.scribd.com, 

diunduh pada 16 November 2017. 

Kristina, M. 2017. Pengaruh Store 

Atmosphere Dan Kualitas Layanan 

Terhadap Kepuasan Konsumen 

Cafe Herlijk Gelato Perpustakaan 

Bank Indonesia Surabaya. Jurnal 

Pendidikan Tataniaga, (online), 

vol.01 no.01  Tersedia: 

http://jurnalmahasiswa.unessa.ac.id, 

diuduh pada 16 November 2017 

Mantauv, C. S. 2014. Pengaruh Harga 

Dan Keragaman Produk Terhadap 

Kepuasan Konsumen. e-Jurnal 

Apresiasi Ekonomi, (online), vol.3 

no.1 : 1-8, tersedia: stie-

yappas.ac.id, diunduh pada 17 

November 2017. 

Tjiptono, F. 2012. Pemasaran Strategi. 

Yogyakarta: Andi Offset.  

Tjiptono, F. 2015. Strategi Pemasaran. 

Yogyakarta: Andi Offset. 

Utami, C. W. 2017. Manajemen Ritel : 

Strategi Dan Implementasi 

Oprasional Bisnis Ritel Modern Di 

Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.  

www.merdeka.com. Menjamurnya Bisnis 

Cafe Di Tanah Air. Di unduh pada 

tanggal 17 April 2018.



 


