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Abstrak - Pada saat ini, industri yang sedang bertumbuh dengan pesat di Indonesia adalah industri makanan dan 
minuman, salah satunya restoran. Di Surabaya pun, industri yang kini sedang tumbuh dengan pesat adalah restoran. 
Tingginya tingkat pertumbuhan dari restoran yang ada di Surabaya ini tidak terlepas dari pendapatan masyarakat 
Surabaya yang semakin meningkat. Selain itu, perubahan gaya hidup masyarakat Surabaya yang kini lebih 
menyukai untuk makan di restoran karena dirasa lebih prestige juga turut membantu pertumbuhan restoran yang 
ada di Surabaya. Untuk dapat bertahan dalam persaingan, setiap restoran perlu untuk meningkatkan niat 
berperilaku dari konsumennya.  
      Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Layanan, Citra 
Restoran, Nilai Yang Dirasakan, dan Kepuasan Konsumen terhadap Niat Berperilaku konsumen Restoran Babi 
Bakar “Por Kee” di Hr. Muhammad Surabaya. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu laki-laki dan 
perempuan yang melakukan pembelian di “Por Kee” lebih dari sekali dalam tiga bulan terakhir sejumlah 130 
responden dengan teknik pengambilan sample non probability sample dan metode pengambilan sample adalah 
purposive sampling. Untuk pengolahan dan penganalisaan data menggunakan software SPSS 16.0.  
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Produk, Kualitas Layanan, Citra Restoran, Nilai Yang 
Dirasakan, dan Kepuasan Konsumen memiliki pengaruh yang positif terhadap Niat Berperilaku konsumen Restoran 
Babi Bakar “Por Kee” di Hr. Muhammad Surabaya, namun tidak semuanya berpengaruh secara signifikan. Hasil 
penelitian ini juga menunjukkan bahwa Kepuasan Konsumen merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling 
tinggi terhadap Niat Berperilaku. 
 
Kata kunci: Niat Berperilaku, Kepuasan Konsumen, Nilai Yang Dirasakan, Kualitas Produk, Kualitas Layanan, dan 
Citra Restoran 
 

A. PENDAHULUAN 
 
     Setiap badan usaha baik yang bergerak di bidang 
industri jasa maupun industri barang, dalam 
memasarkan produknya pastilah mempunyai tujuan. 
Secara umum tujuan badan usaha adalah mencapai 
dan meningkatkan keuntungan melalui volume 
penjualan yang menguntungkan, lebih lanjut laba 
dapat diperoleh melalui pemuasan konsumen 
(Dougall, 2007). Selain itu, Dougall (2007) juga 
mengatakan bahwa kepuasan konsumen merupakan 
determinan yang paling utama dalam kinerja 
keuangan jangka panjang, di mana secara signifikan 
terlihat bahwa tingginya kepuasan konsumen 
ternyata mampu menaikkan laba. Menurut Kotler 
dan Armstrong (2010) dengan laba tersebut, badan 
usaha dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat 
memberikan tingkat kepuasan yang lebih besar 
kepada konsumen serta dapat memperkuat kondisi 
perekonomian secara keseluruhan. Selain kepuasan 
konsumen, niat berperilaku juga penting untuk 

diperhatikan dan senantiasa ditingkatkan oleh setiap 
badan usaha.  
      Adapun salah satu industri yang sedang 
bertumbuh dengan pesat di Indonesia saat ini adalah 
industri makanan dan minuman, salah satunya 
restoran. Menurut Firmansyah (2010), pertumbuhan 
restoran yang ada di Indonesia pada saat ini masih 
terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali, bahkan kedua 
kawasan ini memiliki kontribusi lebih dari 73,6% 
dari total jumlah restoran di Indonesia. Di kota 
Surabaya pun, industri yang kini sedang tumbuh 
dengan pesat dan menjadi primadona adalah restoran 
(jawapos.com, diunduh pada 8 Juli 2013). Restoran 
sendiri memiliki pengertian sebagai tempat usaha 
yang komersial yang ruang lingkup kegiatannya 
menyediakan pelayanan makanan dan minuman 
untuk umum di tempat usahanya (Suarthana, 2006). 
      Tingginya tingkat pertumbuhan dari 
restoran yang ada di Surabaya ini tidak terlepas dari 
pendapatan masyarakat Surabaya yang semakin 
meningkat, dimana peningkatan pendapatan tersebut 
membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif 
(tribunnews.com, diunduh pada 5 Desember 2013). 
Peningkatan pendapatan masayarakat Surabaya 
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tersebut dapat dilihat pada data statistik di bawah 
ini: 
 
Tabel 1: Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Surabaya 

tahun 2008-2011 
 2008 2009 2010 2011 

PDR
B 

Rp 
162.833,3

8 M 

Rp 
178.558,9

7 M 

Rp 
205.161,4

7 M 

Rp 
235.034,3

4 M 
Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2012) 
 

Tabel 2: Pendapatan Regional Perkapita Surabaya tahun 2008-
2011 

 2008 2009 2010 2011 

PRP Rp 52,59 
Juta 

Rp 57,22 
Juta 

Rp 64,16 
Juta 

Rp 71,42 
Juta 

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2012) 
 
Selain peningkatan pendapatan yang menyebabkan 
masyarakat menjadi lebih konsumtif, perubahan 
gaya hidup masyarakat Surabaya yang kini lebih 
menyukai untuk makan di restoran karena dirasa 
lebih prestige juga turut membantu pertumbuhan 
restoran yang ada di Surabaya (Wijaya, 2005). 
Pertumbuhan restoran di Surabaya ini tersebar di 
lima wilayah. Jumlah restoran yang tersebar di tiap-
tiap bagian wilayah Surabaya adalah sebanyak 99 
restoran di Surabaya Pusat, 42 restoran di Surabaya 
Timur, 34 restoran di Surabaya Utara, 49 restoran di 
Surabaya Selatan dan 27 restoran di Surabaya Barat 
(Dinas Pariwisata Surabaya, 2006).  
      Salah satu restoran baru yang beroperasi di 
Surabaya adalah Restoran Babi Bakar “Por Kee” 
yang tepatnya berada di Jl. Hr. Muhammad 
Surabaya. Restoran Babi Bakar “Por Kee” di Hr. 
Muhammad ini telah berdiri sejak tanggal 16 Maret 
2012 dan dikelola oleh Bapak Hosea selaku salah 
satu pemilik. Agar dapat bertahan dalam persaingan 
saat ini, Restoran Babi Bakar “Por Kee” di Hr. 
Muhammad perlu untuk meningkatkan niat 
berperilaku dari konsumennya. 
      Dari penjelasan di atas, maka penelitian ini 
akan memfokuskan pada peningkatan niat 
berperilaku. Oleh karena itu, penting untuk 
mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi 
niat berperilaku. Dalam penelitian ini, adapun 
faktor-faktor yang diteliti yaitu, kepuasan konsumen, 
nilai yang dirasakan, kualitas produk, kualitas 
layanan, dan citra resoran, di dalam pengaruhnya 
terhadap niat berperilaku.  
 
 

B. TINJAUAN PUSTAKA 
 

      Menurut Zeithaml et al. (1996), niat 
berperilaku merupakan isyarat atau tanda yang 
diperlihatkan oleh konsumen apakah konsumen akan 
tetap bertahan atau meninggalkan toko. Menurut 
Bloemer et al. (1999), terdapat empat dimensi dari 
niat berperilaku, yaitu: repurchase intention, word of 
mouth communication, complaining behavioral, dan 

price sensitivity. Informasi tentang variabel-variabel 
yang mempengaruhi niat berperilaku konsumen di 
waktu yang akan datang merupakan alat bagi 
manajemen dalam menyusun strategi pemasaran. 
 
Kualitas Produk 
      Menurut Kotler dan Armstrong (2010), 
kualitas produk memiliki pengertian sebagai 
sekumpulan ciri-ciri karakteristik dari barang dan 
jasa yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi 
kebutuhan yang merupakan suatu pengertian dari 
gabungan daya tahan, keandalan, ketepatan, 
kemudahan pemeliharaan serta atribut-atribut 
lainnya dari suatu produk. Penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Bolton dan Drew (1991), 
mengemukakan bahwa kualitas produk memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai yang 
dirasakan. Selain itu, hasil penelitian Saidani dan 
Arifin (2012) juga menunjukkan bahwa kualitas 
produk berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap kepuasan konsumen. Terakhir, hasil 
penelitian Jang dan Namkung (2009) juga 
menemukan bahwa kualitas produk memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap niat 
berperilaku konsumen.  
 
H1 : Kualitas produk memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap nilai yang dirasakan. 
 
H3 : Kualitas produk memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan konsumen. 
 
H7 : Kualitas produk memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap niat berperilaku. 
 
Kualitas Layanan 
      Menurut Lewis dan Broom (1983) dalam 
Tjiptono (2004), kualitas layanan merupakan ukuran 
seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan 
mampu sesuai dengan ekspektasi konsumen. 
Penelitian yang dilakukan oleh Zeithaml (1988) 
menemukan bahwa kualitas layanan memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai yang 
dirasakan. Selain itu, Sudibyo (2003) dalam 
Tuhumena  et al. (2008) juga menemukan bahwa 
kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan konsumen. Terakhir, hasil 
penelitian Dwivedi et al. (2010) dalam Tuhumena et 
al. (2008) juga menemukan bahwa kualitas layanan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 
berperilaku. 
H2 : Kualitas layanan memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap nilai yang dirasakan. 
 
H4 : Kualitas layanan memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan konsumen. 
 
H8 : Kualitas layanan memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap niat berperilaku. 
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Citra Restoran 
      Menurut Sumirat dan Ardianto (2004), citra 
toko atau citra restoran memiliki pengertian 
bagaimana pihak lain (konsumen potensial, bankir, 
staf, toko pesaing, distributor, pemasok dan asosiasi 
pedagang) memandang sebuah toko. Ryu et al. 
(2008) menemukan bahwa citra restoran memiliki 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
kepuasan konsumen. Selain itu, Yun dan Good 
(2007) dalam Hsu et al. (2009) juga menemukan 
bahwa citra toko / restoran memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap niat berperilaku.  
 
H5 : Citra restoran memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan konsumen. 
 
H9 : Citra restoran memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap niat berperilaku. 
 
Nilai Yang Dirasakan 
      Menurut Kotler dan Armstrong (2010), 
nilai yang dirasakan memiliki pemahaman sebagai 
evaluasi konsumen mengenai perbedaan antara 
seluruh keuntungan yang diperoleh dan biaya yang 
dikeluarkan, relatif berdasarkan tawaran-tawaran 
bersaing. Penelitian sebelumnya yang dilakukan 
oleh McDougall dan Levesque (2000) 
mengemukakan bahwa nilai yang dirasakan 
memiliki dampak yang positif dan signifikan pada 
kepuasan konsumen. Selain itu, Ryu et al. (2012) 
juga menemukan bahwa nilai yang dirasakan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 
berperilaku. 
 
H6 : Nilai yang dirasakan memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. 
 
H10 : Nilai yang dirasakan memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap niat berperilaku. 
   
Kepuasan Konsumen 
       Menurut Ardhanari (2008), kepuasan 
konsumen adalah perasaan senang atau kecewa 
seseorang yang muncul setelah membandingkan 
antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja (atau 
hasil) suatu produk dan harapan-harapannya. 
Penelitian yang dilakukan oleh Han dan Ryu (2009) 
mengemukakan bahwa kepuasan konsumen secara 
positif dan signifikan mempengaruhi niat 
berperilaku. 
H11 : Kepuasan konsumen memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap niat berperilaku. 
 

C. METODE  PENELITIAN 
 
      Dalam penelitian ini target populasi yang 
digunakan adalah seluruh konsumen Restoran Babi 

Bakar “Por Kee” di Hr. Muhammad Surabaya, 
dengan karakteristik laki-laki maupun perempuan, 
berdomisili di Surabaya, melakukan pembelian di 
“Por Kee” lebih dari sekali dalam tiga bulan 
terakhir, dengan rentan usia 18 tahun hingga 60 
tahun. Menurut Kotler dan Armstrong (2010), pada 
rentan usia tersebut konsumen diasumsikan telah 
memiliki penghasilan sehingga mampu untuk 
membeli suatu produk. Oleh karena itu, jika 
mengacu pada Kotler dan Amstrong, maka pada 
rentan usia tersebut konsumen yang ada telah 
memiliki kemampuan daya beli untuk membeli 
produk dari Restoran Babi Bakar “Por Kee” di Hr. 
Muhammad. Selain itu, pada rentan usia tersebut 
diasumsikan konsumen yang ada juga telah dapat 
berpikir secara baik dalam mengisi kuesioner, 
sehingga hasil yang diperoleh dapat valid. Berikut 
ini merupakan model dari penelitian ini: 
 

 
 

Gambar 1: Model Penelitian 
Sumber: Qin et al. (2010), Ryu et al. (2012), Tuhumena et al. 
(2008), Jang dan Namkung (2009) 
      
Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data 
yang diperoleh dari pembagian kuesioner kepada 
responden. Pembagian kuesioner dilakukan dengan 
membagikan kuesioner kepada responden yang 
sesuai dengan karakteristik sampel yang telah 
dijelaskan sebelumnya. Pengisian kuesioner oleh 
responden ini dilakukan ditempat dan tidak dibawa 
pulang (personally administered questionnaire). 
Setelah pengisian selesai dilakukan, responden akan 
mengembalikan kuesioner tersebut dan kemudian 
akan dilakukan seleksi. Kuesioner yang terpilih 
adalah kuesioner yang benar-benar terisi lengkap 
dan sesuai dengan petunjuk pengisian. Setelah 
penyeleksian, kuesioner terpilih akan diolah lebih 
lanjut. 
      Kuesioner dalam penelitian ini akan dibagi 
ke dalam dua bagian. Bagian pertama berisi 
pertanyaan untuk mendapatkan informasi umum 
mengenai diri responden yang berguna untuk 
mengetahui kesesuaian karakteristik responden 

H5 

H10 
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dengan kriteria sampel. Bagian kedua berisi 
beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data 
penelitian dan menganalisis pengaruh antara kualitas 
produk, kualitas layanan, citra restoran, nilai yang 
dirasakan, kepuasan konsumen, dan niat berperilaku. 
Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Likert scale dengan 6 skala, di mana jawaban 
disediakan dengan interval dari sangat tidak setuju 
(STS) = 1 sampai sangat setuju (SS) = 6. Skala 
tersebut menunjukkan opini responden untuk 
pertanyaan yang diajukan sesuai dengan obyek yang 
sedang diteliti. Dimana nilai tertinggi dari nomor 
yang dipilih menunjukkan tingkat pilihan yang lebih 
tinggi. 
 

D. HASIL PENELITIAN 
 
      Penelitian ini menggunakan regresi 
sederhana dan regresi berganda dalam menguji 
hubungan antar variabel. Alat analisis statistik yang 
digunakan untuk menjawab formulasi masalah 
dalam penelitian ini adalah SPSS 16.0.  
 
Regresi Sederhana 
Hasil dari analisis regresi sederhana adalah sebagai 
berikut: 

 
Tabel 3. Hasil Uji Regresi Sederhana (Nilai Yang Dirasakan * 

Kepuasan Konsumen) 
Variabel Standardized 

Coefficients 
Nilai Yang Dirasakan 0,403 

Sumber: Data diolah, 2013 
 
Dari data tersebut, maka dihasilkan persamaan 
regresi sebagai berikut: 
Z2 = b6.Z1 
Z2 = 0,403 Z1 
      Koefisien regresi untuk Nilai Yang 
Dirasakan (Z1) yaitu 0,403 dan bertanda positif 
menunjukkan Nilai Yang Dirasakan (Z1) mengalami 
kenaikan atau penurunan sebesar satu satuan, maka 
Kepuasan Konsumen (Z2) akan mengalami kenaikan 
atau penurunan sebesar 0,403 satuan. Hal ini 
menunjukkan adanya pengaruh Nilai Yang 
Dirasakan (Z1) positif yang searah terhadap 
Kepuasan Konsumen (Z2). 
 
Regresi Berganda 
Hasil dari analisis regresi berganda adalah sebagai 
berikut: 

 
 
 

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Berganda (Kualitas Produk, Kualitas 
Layanan * Nilai Yang Dirasakan) 

Variabel Standardized 
Coefficients 

Kualitas Produk 0,264 

Kualitas Layanan 0,032 

Sumber: Data diolah, 2013 

 
Dari data tersebut, maka dihasilkan persamaan 
regresi sebagai berikut: 
Z1 = b1.X1 + b2.X2  
Z1 = 0,264 X1 + 0,032 X2  
      Koefisien regresi untuk Kualitas Produk 
(X1) yaitu 0,264 dan bertanda positif. Hal ini 
menunjukkan bahwa saat Kualitas Produk (X1) 
mengalami kenaikan atau penurunan sebesar satu 
satuan, maka Nilai Yang Dirasakan (Z1) akan 
mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 0,264 
satuan. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh 
signifikansi Kualitas Produk (X1) yang searah 
terhadap Nilai Yang Dirasakan (Z1).  
      Koefisien regresi untuk Kualitas Layanan 
(X2) yaitu 0,032 dan bertanda positif. Hal ini 
menunjukkan bahwa saat Kualitas Layanan (X2) 
mengalami kenaikan atau penurunan sebesar satu 
satuan, maka Nilai Yang Dirasakan (Z1) akan 
mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 0,032 
satuan. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh 
signifikansi Kualitas Layanan (X2) yang searah 
terhadap Nilai Yang Dirasakan (Z1). 
 

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Berganda (Kualitas Produk, Kualitas 
Layanan, Citra Restoran * Kepuasan Konsumen) 

Variabel Standardized 
Coefficients 

Kualitas Produk 0,195 

Kualitas Layanan 0,260 

Citra Restoran 0,254 

Sumber: Data diolah, 2013 
 
Dari data tersebut, maka dihasilkan persamaan 
regresi sebagai berikut: 
Z2 = b3.X1 + b4.X2 + b5.X3 
Z2 = 0,195 X1 + 0,260 X2+ 0,254 X3 
      Koefisien regresi untuk Kualitas Produk 
(X1) yaitu 0,195 dan bertanda positif. Hal ini 
menunjukkan bahwa saat Kualitas Produk (X1) 
mengalami kenaikan atau penurunan sebesar satu 
satuan, maka Kepuasan Konsumen (Z2) akan 
mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 0,195 
satuan. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh 
signifikansi Kualitas Produk (X1) yang searah 
terhadap Kepuasan Konsumen (Z2). 
      Koefisien regresi untuk Kualitas Layanan 
(X2) yaitu 0,260 dan bertanda positif. Hal ini 
menunjukkan bahwa saat Kualitas Layanan (X2) 
mengalami kenaikan atau penurunan sebesar satu 
satuan, maka Kepuasan Konsumen (Z2) akan 
mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 0,260 
satuan. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh 
signifikansi Kualitas Layanan (X2) yang searah 
terhadap Kepuasan Konsumen (Z2). 
      Koefisien regresi untuk Citra Restoran (X3) 
yaitu 0,254 dan bertanda positif. Hal ini 
menunjukkan bahwa saat Citra Restoran (X3) 
mengalami kenaikan atau penurunan sebesar satu 
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satuan, maka Kepuasan Konsumen (Z2) akan 
mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 0,254 
satuan. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh 
signifikansi Citra Restoran (X3) yang searah 
terhadap Kepuasan Konsumen (Z2). 
 

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Berganda (Kualitas Produk, Kualitas 
Layanan, Citra Restoran * Niat Berperilaku) 

Variabel Standardized 
Coefficients 

Kualitas Produk 0,346 

Kualitas Layanan 0,046 

Citra Restoran 0,318 

Sumber: Data diolah, 2013 
 
Dari data tersebut, maka dihasilkan persamaan 
regresi sebagai berikut: 
Y = b7.X1 + b8.X2 + b9.X3 
Y = 0,346 X1 + 0,046 X2+ 0,318 X3 
      Koefisien regresi untuk Kualitas Produk 
(X1) yaitu 0,346 dan bertanda positif. Hal ini 
menunjukkan bahwa saat Kualitas Produk (X1) 
mengalami kenaikan atau penurunan sebesar satu 
satuan, maka Niat Berperilaku (Y) akan mengalami 
kenaikan atau penurunan sebesar 0,346 satuan. Hal 
ini menunjukkan adanya pengaruh signifikansi 
Kualitas Produk (X1) yang searah terhadap Niat 
Berperilaku (Y). 
      Koefisien regresi untuk Kualitas Layanan 
(X2) yaitu 0,046 dan bertanda positif. Hal ini 
menunjukkan bahwa saat Kualitas Layanan (X2) 
mengalami kenaikan atau penurunan sebesar satu 
satuan, maka Niat Berperilaku (Y) akan mengalami 
kenaikan atau penurunan sebesar 0,046 satuan. Hal 
ini menunjukkan adanya pengaruh signifikansi 
Kualitas Layanan (X2) yang searah terhadap Niat 
Berperilaku (Y). 
      Koefisien regresi untuk Citra Restoran (X3) 
yaitu 0,318 dan bertanda positif. Hal ini 
menunjukkan bahwa saat Citra Restoran (X3) 
mengalami kenaikan atau penurunan sebesar satu 
satuan, maka Niat Berperilaku (Y) akan mengalami 
kenaikan atau penurunan sebesar 0,318 satuan. Hal 
ini menunjukkan adanya pengaruh signifikansi Citra 
Restoran (X3) yang searah terhadap Niat 
Berperilaku (Y). 

 
Tabel 7. Hasil Uji Regresi Berganda (Nilai Yang Dirasakan, 

Kepuasan Konsumen * Niat Berperilaku) 
Variabel Standardized 

Coefficients 
Nilai Yang Dirasakan 0,261 

Kepuasan Konsumen 0,474 

Sumber: Data diolah, 2013 
 
Dari data tersebut, maka dihasilkan persamaan 
regresi sebagai berikut: 
Y = b10.Z1 + b11.Z2 
Y = 0,261 Z1 + 0,474 Z2 

      Koefisien regresi untuk Nilai Yang 
Dirasakan (Z1) yaitu 0,261 dan bertanda positif. Hal 
ini menunjukkan bahwa saat Nilai Yang Dirasakan 
(Z1) mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 
satu satuan, maka Niat Berperilaku (Y) akan 
mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 0,261 
satuan. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh 
signifikansi Nilai Yang Dirasakan (Z1) yang searah 
terhadap Niat Berperilaku (Y). 
      Koefisien regresi untuk Kepuasan 
Konsumen (Z2) yaitu 0,474 dan bertanda positif. Hal 
ini menunjukkan bahwa saat Kepuasan Konsumen 
(Z2) mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 
satu satuan, maka Niat Berperilaku (Y) akan 
mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 0,474 
satuan. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh 
signifikansi Kepuasan Konsumen (Z2) yang searah 
terhadap Niat Berperilaku (Y). 
 
Uji F 
      Berdasarkan hasil perhitungan dengan 
menggunakan software SPSS 16.0, nilai signifikansi 
dari uji F adalah 0,005 untuk variabel Kualitas 
Produk dan Kualitas Layanan, 0,000 untuk variabel 
Kualitas Produk dan Kualitas Layanan dan Citra 
Restoran, 0,000 untuk variabel Nilai Yang 
Dirasakan, 0,000 untuk  variabel Kualitas Produk 
dan Kualitas Layanan dan Citra Restoran, dan 0,000 
untuk variabel Nilai Yang Dirasakan dan Kepuasan 
Konsumen.  
      Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak, 
dan bisa disimpulkan bahwa untuk persamaan 1, 
Kualitas Produk dan Kualitas Layanan secara 
bersamaan mempengaruhi Nilai Yang Dirasakan 
secara signifikan. Ini berarti hipotesis yang 
menyatakan bahwa Kualitas Produk dan Kualitas 
Layanan mempengaruhi Nilai Yang Dirasakan 
diterima. 
      Begitu pula untuk persamaan 2, Kualitas 
Produk, Kualitas Layanan, dan Citra Restoran secara 
bersamaan mempengaruhi Kepuasan Konsumen 
secara signifikan. Ini berarti hipotesis yang 
menyatakan bahwa Kualitas Produk, Kualitas 
Layanan, dan Citra Restoran mempengaruhi 
Kepuasan Konsumen diterima. 
      Begitu pula untuk persamaan 3, Nilai Yang 
Dirasakan mempengaruhi Kepuasan Konsumen 
secara signifikan. Ini berarti hipotesis yang 
menyatakan bahwa Nilai Yang Dirasakan 
mempengaruhi Kepuasan Konsumen diterima. 
      Begitu pula untuk persamaan 4, Kualitas 
Produk, Kualitas Layanan, dan Citra Restoran secara 
bersamaan mempengaruhi Niat Berperilaku secara 
signifikan. Ini berarti hipotesis yang menyatakan 
bahwa Kualitas Produk, Kualitas Layanan, dan Citra 
Restoran mempengaruhi Niat Berperilaku diterima. 
      Begitu pula untuk persamaan 5, Nilai Yang 
Dirasakan dan Kepuasan Konsumen secara 
bersamaan mempengaruhi Niat Berperilaku secara 
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signifikan. Ini berarti hipotesis yang menyatakan 
bahwa Nilai Yang Dirasakan dan Kepuasan 
Konsumen mempengaruhi Niat Berperilaku 
diterima. 
 

Tabel 8. Hasil Uji F 
Variabel Sig. Standar Keterangan 

Kualitas Produk 
dan Kualitas 
Layanan * Nilai 
Yang Dirasakan 

0,005 0,05 Berpengaruh 
signifikan 

Kualitas Produk, 
Kualitas 
Layanan, dan 
Citra Restoran * 
Kepuasan 
Konsumen 

0,000 0,05 Berpengaruh 
signifikan 

Nilai Yang 
Dirasakan * 
Kepuasan 
Konsumen 

0,000 0,05 Berpengaruh 
signifikan 

Kualitas Produk, 
Kualitas 
Layanan, dan 
Citra Restoran * 
Niat Berperilaku 

0,000 0,05 Berpengaruh 
signifikan 

Nilai Yang 
Dirasakan dan 
Kepuasan 
Konsumen * Niat 
Berperilaku 

0,000 0,05 Berpengaruh 
signifikan 

Sumber: Data diolah, 2013 
 
Uji t 
      Uji t digunakan untuk menentukan adanya 
atau tidaknya pengaruh dari variabel independen 
terhadap variabel dependen secara parsial. Jika nilai 
uji t dibahwa 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa 
variabel secara signifikan mempengaruhi secara 
parsial. 
 

Tabel 9. Hasil Uji t 
Variabel Sig. Standar Keterangan 

Kualitas 
Produk * Nilai 
Yang 
Dirasakan 

0,013 0,05 Hipotesis 
diterima 

Kualitas 
Layanan * 
Nilai Yang 
Dirasakan 

0,758 0,05 Hipotesis 
ditolak 

Kualitas 
Produk * 
Kepuasan 
Konsumen 

0,034 0,05 Hipotesis 
diterima 

Kualitas 
Layanan * 
Kepuasan 
Konsumen 

0,007 0,05 Hipotesis 
diterima 

Citra Restoran 
* Kepuasan 
Konsumen 

0,003 0,05 Hipotesis 
diterima 

Nilai Yang 
Dirasakan * 
Kepuasan 
Konsumen 

0,000 0,05 Hipotesis 
diterima 

Kualitas 
Produk * Niat 
Berperilaku 

0,000 0,05 Hipotesis 
diterima 

Kualitas 
Layanan * Niat 
Berperilaku 

0,628 0,05 Hipotesis 
ditolak 

Citra Restoran 
* Niat 
Berperilaku 

0,000 0,05 Hipotesis 
diterima 

Nilai Yang 
Dirasakan * 
Niat 
Berperilaku 

0,001 0,05 Hipotesis 
diterima 

Kepuasan 
Konsumen * 
Niat 
Berperilaku 

0,000 0,05 Hipotesis 
diterima 

Sumber: Data diolah, 2013 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa: 
1. Variabel Kualitas Produk (X1) 

Nilai signifikansi variabel X1 adalah 0,013, 
0,034, dan 0,000; dan nilai standar adalah 0,05. 
Maka signifikansi < standar (0,013<0,05), 
(0,034<0,05) dan (0,000<0,05) sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel X1 berpengaruh (0 
< 0,05) secara sendiri-sendiri terhadap Nilai 
Yang Dirasakan, Kepuasan Konsumen, dan Niat 
Berperilaku Konsumen Restoran Babi Bakar 
“Por Kee” di Hr. Muhammad.  

2. Variabel Kualitas Layanan (X2) 
Nilai signifikansi variabel X2 adalah 0,007; dan 
nilai standar adalah 0,05. Maka signifikansi < 
standar (0,007<0,05) sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel X2 berpengaruh (0 
< 0,05) secara sendiri-sendiri terhadap 
Kepuasan Konsumen Restoran Babi Bakar “Por 
Kee” di Hr. Muhammad.  
Nilai signifikansi variabel X2 adalah 0,758 dan 
0,628; dan nilai standar adalah 0,05. Maka 
signifikansi > standar (0,758>0,05) dan 
(0,628>0,05) sehingga dapat disimpulkan 
bahwa variabel X2 berpengaruh (0 > 0,05) 
secara tidak sendiri-sendiri terhadap Nilai Yang 
Dirasakan dan Niat Berperilaku Konsumen 
Restoran Babi Bakar “Por Kee” di Hr. 
Muhammad.  

3. Variabel Citra Restoran (X3) 
Nilai signifikansi variabel X3 adalah 0,003 dan 
0,000; dan nilai standar adalah 0,05. Maka 
signifikansi < standar (0,003<0,05) dan 
(0,000<0,05) sehingga dapat disimpulkan 
bahwa variabel X3 berpengaruh (0 < 0,05) 
secara sendiri-sendiri terhadap Kepuasan 
Konsumen dan Niat Berperilaku Konsumen 
Restoran Babi Bakar “Por Kee” di Hr. 
Muhammad.  

4. Variabel Citra Restoran (Z1) 
Nilai signifikansi variabel Z1 adalah 0,000 dan 
0,001; dan nilai standar adalah 0,05. Maka 
signifikansi < standar (0,000<0,05) dan 
(0,001<0,05) sehingga dapat disimpulkan 
bahwa variabel Z1 berpengaruh (0 < 0,05) 
secara sendiri-sendiri terhadap Kepuasan 
Konsumen dan Niat Berperilaku Konsumen 
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Restoran Babi Bakar “Por Kee” di Hr. 
Muhammad.  

5. Variabel Kepuasan Konsumen (Z2) 
Nilai signifikansi variabel Z2 adalah 0,000; dan 
nilai standar adalah 0,05. Maka signifikansi < 
standar (0,000<0,05) sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel Z2 berpengaruh (0 
< 0,05) secara sendiri-sendiri terhadap Niat 
Berperilaku Konsumen Restoran Babi Bakar 
“Por Kee” di Hr. Muhammad.  
 

Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian, dari 11 hipotesis yang 
ada hanya terdapat sembilan hipotesis yang diterima, 
sedangkan dua hipotesis sisanya ditolak. Hipotesis 
yang diterima tersebut antara lain:  
      Hipotesis pertama, dimana hipotesis ini 
memiliki nilai signifikansi Uji t sebesar 0,013 (di 
bawah 0,05) yang menunjukkan bahwa hipotesis ini 
diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian Bolton 
dan Drew (1991), yang mengemukakan bahwa 
Kualitas Produk memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Nilai Yang Dirasakan. 
      Hipotesis ketiga, dimana hipotesis ini 
memiliki nilai signifikansi Uji t sebesar 0,034 (di 
bawah 0,05) yang menunjukkan bahwa hipotesis ini 
diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian Saidani 
dan Arifin (2012) yang menunjukkan bahwa 
Kualitas Produk berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap Kepuasan Konsumen.  
      Hipotesis keempat, dimana hipotesis ini 
memiliki nilai signifikansi Uji t sebesar 0,007 (di 
bawah 0,05) yang menunjukkan bahwa hipotesis ini 
diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian Sudibyo 
(2003) dalam Tuhumena  et al. (2008) yang 
menemukan bahwa Kualitas Layanan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Kepuasan Konsumen. 
      Hipotesis kelima, dimana hipotesis ini 
memiliki nilai signifikansi Uji t sebesar 0,003 (di 
bawah 0,05) yang menunjukkan bahwa hipotesis ini 
diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian Ryu et 
al. (2008) yang menemukan bahwa Citra Restoran 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap Kepuasan Konsumen. 
      Hipotesis keenam, dimana hipotesis ini 
memiliki nilai signifikansi Uji t sebesar 0,000 (di 
bawah 0,05) yang menunjukkan bahwa hipotesis ini 
diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian 
McDougall dan Levesque (2000) yang 
mengemukakan bahwa Nilai Yang Dirasakan 
memiliki dampak yang positif dan signifikan pada 
Kepuasan Konsumen. 
      Hipotesis ketujuh, dimana hipotesis ini 
memiliki nilai signifikansi Uji t sebesar 0,000 (di 
bawah 0,05) yang menunjukkan bahwa hipotesis ini 
diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian Jang dan 
Namkung (2009) yang menemukan bahwa Kualitas 
Produk memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap Niat Berperilaku konsumen.  

      Hipotesis kesembilan, dimana hipotesis ini 
memiliki nilai signifikansi Uji t sebesar 0,000 (di 
bawah 0,05) yang menunjukkan bahwa hipotesis ini 
diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian Yun dan 
Good (2007) dalam Hsu et al. (2009) yang 
menemukan bahwa Citra Toko / Restoran memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap Niat 
Berperilaku.  
      Hipotesis kesepuluh, dimana hipotesis ini 
memiliki nilai signifikansi Uji t sebesar 0,001 (di 
bawah 0,05) yang menunjukkan bahwa hipotesis ini 
diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian Ryu et 
al. (2012) yang menemukan bahwa Nilai Yang 
Dirasakan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Niat Berperilaku. 
       Hipotesis kesebelas, dimana hipotesis ini 
memiliki nilai signifikansi Uji t sebesar 0,000 (di 
bawah 0,05) yang menunjukkan bahwa hipotesis ini 
diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian Han dan 
Ryu (2009) yang mengemukakan bahwa Kepuasan 
Konsumen secara positif dan signifikan 
mempengaruhi Niat Berperilaku. 
      Sedangkan hipotesis yang ditolak tersebut 
antara lain: Hipotesis kedua, dimana hipotesis ini 
memiliki nilai signifikansi Uji t sebesar 0,758 (di 
atas 0,05) yang menunjukkan bahwa hipotesis ini 
ditolak. Hasil ini sesuai dengan penelitian Nursiana 
(2011) yang menyatakan bahwa Kualitas Layanan 
memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan 
terhadap Nilai Yang Dirasakan. 
      Hipotesis kedelapan, dimana hipotesis ini 
memiliki nilai signifikansi Uji t sebesar 0,628 (di 
atas 0,05) yang menunjukkan bahwa hipotesis ini 
ditolak. Hasil ini sesuai dengan penelitian Tuhumena 
et al. (2008) yang menyatakan bahwa Kualitas 
Layanan memiliki pengaruh positif namun tidak 
signifikan terhadap Niat Berperilaku. 

 
E. KESIMPULAN 

 
      Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat 
diketahui bahwa Variabel Niat Berperilaku 
dipengaruhi oleh lima variabel lain, yaitu Kualitas 
Produk, Kualitas Layanan, Citra Restoran, Nilai 
Yang Dirasakan, dan Kepuasan Konsumen. Dari 
hasil penelitian ini juga diperoleh hasil bahwa 
Kepuasan Konsumen memiliki pengaruh yang 
paling besar terhadap variabel Niat Berperilaku, 
dengan koefisien sebesar 0,474. Oleh karena itu bila 
Restoran Babi Bakar “Por Kee” di Hr. Muhammad 
ingin meningkatkan Niat Berperilaku maka perlu 
untuk meningkatkan Kepuasan Konsumen dari 
Restoran Babi Bakar “Por Kee” di Hr. Muhammad. 
Adapun cara yang dapat dilakukan ialah dengan 
membuat produk-produk makanan yang berbeda, 
unik, dan tidak ada ditempat lain, sesuai dengan 
kebutuhan konsumen (misal jika selama ini iga 
bakar hanya terdapat satu macam, kini dapat dibuat 
macam yang lainnya, yaitu iga bakar meaty yang 
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memiliki daging lebih banyak disetiap potongan iga, 
namun dengan jumlah potongan iga yang lebih 
sedikit), namun tetap dengan harga yang kompetitif 
sehingga konsumen merasa puas. 
      Selain variabel Kepuasan Konsumen, 
variabel lain yang juga mempengaruhi Niat 
Berperilaku adalah Kualitas Produk, dengan 
koefisien sebesar 0,346. Variabel Kepuasan 
Konsumen juga dipengaruhi oleh Kualitas Produk, 
dengan koefisien sebesar 0,195. Walaupun Kualitas 
Produk dipersepsikan memberikan pengaruh yang 
lebih kecil dari Kepuasan Konsumen, variabel 
Kualitas Produk juga merupakan variabel yang harus 
diperhatikan oleh Restoran Babi Bakar “Por Kee” di 
Hr. Muhammad dan harus terus dikembangkan 
mengingat variabel ini merupakan variabel yang 
cukup mudah untuk dikontrol. Adapun cara yang 
dapat dilakukan ialah dengan lebih banyak 
menambah variasi-variasi dari menu makanan dan 
minuman yang ada (misalnya salad babi, nasi goreng 
babi, dan aneka makanan berbahan babi lainnya).  
      Selain variabel Kepuasan Konsumen dan 
Kualitas Produk, variabel lain yang juga 
mempengaruhi Niat Berperilaku adalah Citra 
Restoran, dengan koefisien sebesar 0,318. Variabel 
Kepuasan Konsumen juga dipengaruhi oleh Citra 
Restoran, dengan koefisien sebesar 0,254. Walaupun 
Citra Restoran dipersepsikan memberikan pengaruh 
yang lebih kecil dari Kepuasan Konsumen dan 
Kualitas Produk, variabel Citra Restoran juga 
merupakan variabel yang harus diperhatikan oleh 
Restoran Babi Bakar “Por Kee” di Hr. Muhammad 
dan harus terus dikembangkan. Adapun cara yang 
dapat dilakukan ialah dengan senantiasa menjaga 
dan meningkatkan kebersihan restoran, mulai dari 
meja, kursi, lantai, dan lain sebagainya.  
      Selain variabel Kepuasan Konsumen, 
Kualitas Produk, dan Citra Restoran, variabel lain 
yang juga mempengaruhi Niat Berperilaku adalah 
Nilai Yang Dirasakan, dengan koefisien sebesar 
0,261. Variabel Kepuasan Konsumen juga 
dipengaruhi oleh Nilai Yang Dirasakan, dengan 
koefisien sebesar 0,403. Sedangkan Variabel Nilai 
Yang Dirasakan dipengaruhi oleh Kualitas Produk 
dan Kualitas Layanan, dengan koefisien sebesar 
0,264 dan 0,032. Walaupun Nilai Yang Dirasakan 
dipersepsikan memberikan pengaruh yang lebih 
kecil dari Kepuasan Konsumen, Kualitas Produk, 
dan Citra Restoran, variabel  Nilai Yang Dirasakan 
juga merupakan variabel yang harus diperhatikan 
oleh Restoran Babi Bakar “Por Kee” di Hr. 
Muhammad dan harus terus dikembangkan, 
sehingga bisa semakin meningkatkan Niat 
Berperilaku terhadap Restoran Babi Bakar “Por 
Kee” di Hr. Muhammad. Adapun cara yang dapat 
dilakukan ialah dengan senantiasa menyajikan 
kepada konsumen makanan-makanan yang sesuai 
dengan harga, misalnya ukuran makanan (porsi) 

yang diberikan sesuai dengan harga yang harus 
dibayarkan konsumen. 
      Selain variabel Kepuasan Konsumen, 
Kualitas Produk, Citra Restoran, dan Nilai Yang 
Dirasakan, variabel lain yang juga mempengaruhi 
Niat berperilaku adalah Kualitas Layanan, dengan 
koefisien sebesar 0,046. Kepuasan Konsumen juga 
dipengaruhi oleh Kualitas Layanan, dengan 
koefisien sebesar 0,260. Walaupun Kualitas Layanan 
dipersepsikan memberikan pengaruh yang lebih 
kecil dari variabel lain, variabel Kualitas Layanan 
juga merupakan variabel yang harus diperhatikan 
oleh Restoran Babi Bakar “Por Kee” di Hr. 
Muhammad dan harus terus dikembangkan, 
sehingga bisa meningkatkan Niat Berperilaku dari 
konsumen. Adapun cara yang dapat dilakukan ialah 
dengan memberikan pelatihan kepada para karyawan 
(pelatihan secara rutin setiap bulan) agar dapat lebih 
lagi peduli terhadap komplain dari konsumen serta 
mampu menangani setiap komplain tersebut dengan 
baik. 
     Namun jika terdapat masalah dengan 
sumber daya yang tersedia sehingga kesulitan untuk 
dapat meningkatkan seluruh variabel tersebut, maka 
variabel utama yang paling perlu untuk ditingkatkan 
oleh Restoran Babi Bakar “Por Kee” di Hr. 
Muhammad adalah variabel Kepuasan Konsumen 
mengingat variabel Kepuasan Konsumen 
mempengaruhi Niat Berperilaku dengan nilai 
koefisien regresi yang paling tinggi, yakni sebesar 
0,474. Oleh karena itu penting bagi Restoran Babi 
Bakar “Por Kee” di Hr. Muhammad untuk 
memperhatikan dan meningkatkannya. Namun 
bukan hanya Kepuasan Konsumen saja yang harus 
diperhatikan, variabel lain yang juga harus 
diperhatikan dan menjadi fokus utama adalah 
Kualitas Produk mengingat variabel ini merupakan 
variabel kedua tertinggi setelah Kepuasan 
Konsumen yang mampu mempengaruhi Niat 
Berperilaku, dengan koefisien regresi sebesar 0,346. 
Selain itu Kualitas Produk merupakan variabel yang 
lebih mudah untuk dikontrol dibandingkan 
Kepuasan Konsumen. Tidak hanya itu, Kualitas 
Produk juga merupakan variabel utama yang 
mempengaruhi Nilai Yang Dirasakan, dimana Nilai 
Yang Dirasakan ini merupakan variabel yang 
memiliki pengaruh paling kuat terhadap Kepuasan 
Konsumen. Oleh karena itu, penting bagi Restoran 
Babi Bakar “Por Kee” di Hr. Muhammad untuk 
meningkatkan Kualitas Produknya karena secara 
langsung maupun tidak langsung dapat 
meningkatkan Niat Berperilaku dari konsumennya. 

Ada beberapa batasan di dalam penelitian 
ini, pertama peneliti hanya menggunakan sampel 
yang terbatas yang ada di Surabaya. Bisa 
disimpulkan juga bahwa peneliti harus 
mempertimbangkan isu lain selain Kualitas Produk, 
Kualitas Layanan, Citra Restoran, Nilai Yang 
Dirasakan dan Kepuasan Konsumen untuk 
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meningkatkan Niat Berperilaku konsumen. Pada 
penelitian berikutnya, diharapkan dapat 
meningkatkan jumlah sampel yang digunakan, atau 
melakukan penelitiannya di daerah yang berbeda 
dengan penelitian yang telah dilakukan saat ini. 
Sehingga penelitian lanjutan yang dilakukan 
semakin memberikan gambaran luas terhadap Niat 
Berperilaku konsumen. Kedua, dengan 
mempertimbangkan isu lain, seperti faktor usia dan 
tingkat penghasilan yang berhubungan dengan Niat 
Berperilaku konsumen.  
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