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Abstract 

This study aims to examine the effect of product quality, price, service to 

buying decision. This research was conducted by questionnaire method. Data 

were obtained from 100 (one hundred) respondents obtained through non 

probability sampling technique. The object of this research is Pisa Restaurant 

Kafe Menteng Jakarta. The method of analysis used in this study is multiple 

regression analysis. 

The results of this study indicate that the variables that have a 

significant influence on the decision to stay is the quality of products, services, 

and location. While prices negatively affect the buying decision. 
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1. Pendahuluan 

Data Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jumlah wisatawan 

mancanegara yang datang ke Indonesia pada tahun 2012 mencapai delapan juta 

wisatawan, angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar tujuh 

koma enam juta wisatawan. Jumlah wisatawan ini selalu meningkat setiap 

tahunnya, dimana pada tahun 2008 jumlah wisatawan mancanegara sebesar enam 

koma dua juta wisatawan dan wisatawan nasional pada tahun 2011 sebesar enam 

koma tujuh lima juta wisatawan serta pada tahun 2012 sebesar tujuh koma tiga 

satu juta wisatawan.  

Sedangkan jika dilihat secara khusus untuk wilayah DKI Jakarta maka 

jumlah wisatawan yang berkunjung kejakarta melalui tiga pintu utama yakni 

Bandara Soekarno Hatta, Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Halim Perdana 

Kusuma dengan rincian sebagai berikut. 

 



Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Pariwisata 60 
 

Tabel 1.1  Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung  

Ke Provinsi Dki Jakarta 

 

BULAN 2012 2013 

Januari 162.378 167.392 

Februari 159.598 187.429 

Maret 172.126 192.108 

April 167.553 168.986 

Mei 191.494 185.485 

Juni 175.391 217.309 

Juli 196.695 195.073 

Agustus 145.241 194.209 

September 188.578 207.723 

Oktober 190.672 198.066 

November 191.703 205.468 

Desember 184.004 194.499 

Rata-rata 177.119 192.812 

  

Melihat dari data diatas maka pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah 

wisatawan yang berkunjung ke Jakarta sebesar 15.693 wisatawan (8,86%). Jadi 

sudah semestinya Jakarta lebih mempersiapkan diri untuk menerima kunjungan 

wisatawan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Banyak hal yang harus 

dipersiapkan atau bahkan ditingkatkan jumlah dan kualitasnya, sebagai contohnya 

adalah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman para wisatawan melalui 

Restoran-restoran yang ada di Indonesia. 

Menurut data Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif jumlah restoran 

berskala besar dan menengah pada tahun 2007 berjumlah 1.615 restoran, namun 

pada tahun 2011 meningkat dengan jumlah 2.977 restoran dimana rata-rata 

mempekerjakan karyawan sebanyak 28 orang per restoran. Sedangkan 

berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada tahun 2010 

jumlah restoran 2.916, meningkat  7,84% dibandingkan tahun 2009 jumlah 

restoran 2.704.   

Dengan melihat data diatas maka dapat diartikan bahwa kebutuhan untuk 

makan dan minum para wisatawan semakin meningkat setiap tahunnya, oleh 

karena itu sudah sepantasnya para pemilik restoran mempertimbangkan produk, 

harga, pemasaran dan lokasi yang ditawarkan, agar restoran yang dikelola dapat 
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bersaing dengan restoran pesaing lainnya dan semakin berkembang ditahun-tahun 

berikutnya. 

Saat ini restoran tidak lagi hanya sebuah tempat untuk mengkonsumsi 

sebuah makanan dan minuman namun lebih dari itu semua. Banyak aktifitas yang 

dilakukan disebuah restoran seperti meeting dengan kolega, menikmati suasana 

yang tenang atau bahkan digunakan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi 

sambil menikmati sajian makanan dan minuman. Banyak sekali restoran yang 

tumbuh akhir-akhir ini dan dibuka dengan mempertimbangkan produk makanan 

yang lebih variatif, pelayanan yang baik, harga yang terjangkau, lokasi dan 

fasilitas yang ada didalamnya sesuai dengan konsep restoran yang telah ditetapkan 

oleh pemiliknya.  

Hal yang akan dipertimbangkan oleh pemilik restoran pada saat pertama 

kali membuka sebuah restoran adalah produk yang akan dijual. Kualitas produk 

merupakan senjata strategis yang potensial untuk mengalahkan pesaing Kotler dan 

Amstrong (2001:354). Kualitas produk yang memiliki banyak keunggulan 

dibandingkan dengan produk yang ada sebelumnya akan sangat membantu sebuah 

restoran untuk dapat terus berkembang dikemudian harinya.  

Setelah memikirkan produk apa yang akan dijual maka pemilik restoran 

akan memikirkan target pasar yang akan dijangkau yang mana kaitannya adalah 

kemampuan pasar dalam membeli sebuah produk yang ditawarkan dengan kata 

lain restorannya harus memiliki harga dengan daya saing yang kuat dibandingkan 

dengan restoran yang ada sebelumnya. Menurut Ferdinand (2002:11) harga yang 

rendah atau harga yang terjangkau menjadi pemicu untuk meningkatkan kinerja 

pemasaran. 

Biasanya harga yang tinggi akan menimbulkan persepsi yang tinggi dari 

konsumen terhadap produk yang akan dibelinya. Oleh karena itu dalam penentuan 

sebuah harga haruslah tepat dan sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan, 

jika sebuah harga yang ditetapkan dalam sebuah produk tidak sesuai dengan 

kualitas produk itu sendiri maka akan menyebabkan ketidakpuasan dari konsumen 

dan akan berujung pada kelanjutan dari operasional restoran itu sendiri. 
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Selanjutnya pemilik restoran beserta manajemennya akan memikirkan 

tentang pelayanan yang akan diberikan kepada konsumen. Sebuah pelayanan 

dalam restoran sangatlah penting. Banyak komplain terjadi dikarenakan pelayanan 

yang diberikan tidak sesuai dengan harapan tamu. Faktor terakhir yang harus 

dipertimbangkan adalah faktor lokasi atau tempat. Menurut Raharjani (2005:5), 

lokasi adalah salah satu determinan yang paling penting dalam perilaku 

konsumen, perusahaan harus memilih lokasi yang strategis dalam menempatkan 

usahanya disuatu kawasan/daaerah yang dekat dengan keramaian dan aktivitas 

masyarakat. Lokasi yang baik akan membantu konsumen dalam mendapatkan 

akses ke restoran dan akan membantu supplier dalam memberikan pengadaan 

bahan makanan yang dibutuhkan oleh restoran. 

Seluruh faktor yang telah dijelaskan di atas akan berjalan dengan baik jika 

didukung oleh pemasaran yang baik pula. Menurut Kotler (2000:9) kegiatan 

pemasaran adalah suatu proses sosisal yang didalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan 

penawaran, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak 

lain.  

Berdasarkan uraian di atas maka pertanyaan penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: (1) apakah  terdapat pengaruh secara parsial kualitas produk 

terhadap keputusan membeli di Restoran Pisa Kafe Menteng Jakarta Selatan?, (2) 

apakah  terdapat pengaruh secara parsial harga  terhadap keputusan membeli di 

Pisa Kafe Menteng Jakarta Selatan?, (3) apakah terdapat pengaruh secara parsial 

kualitas pelayanan terhadap keputusan membeli di Pisa Kafe Menteng Jakarta 

Selatan?, (4) apakah  terdapat pengaruh secara parsial lokasi terhadap keputusan 

membeli di Pisa Kafe Menteng Jakarta Selatan?, (5) apakah terdapat pengaruh 

secara simultan kualitas produk, harga, pelayanan dan lokasi terhadap keputusan 

membeli di Pisa Kafe Menteng Jakarta?, (6) pengaruh variable mana yang paling 

signifikan?. 
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2. Tinjauan Pustaka 

Menurut Goetsch Davis (Zulian Yamit, 2010), kualitas merupakan suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Dari definisi di atas, maka 

dapat dikemukakan bahwa Kualitas merupakan suatu kebutuhan konsumen yang 

harus dibeli, namun memenuhi atau melebihi spesifikasi/ harapan dari konsumen 

tersebut 

Persaingan dagang dalam sebuah restoran sangatlah ketat sehingga 

menuntut produsen untuk menciptakan sebuah produk yang sesuai dengan 

harapan pelanggan atau menciptakan sebuah produk yang sedikit berbeda dengan 

yang ada sebelumnya sehingga konsumen akan mendapatkan banyak pilihan 

dalam menentukan produk yang dibutuhkannya. 

Kualitas produk mencerminkan kemampuan produk untuk menjalankan 

tugasnya yang mencakup daya tahan, kehandalan atau kemajuan, kekuatan, 

kemudahan dalam pengemasan dan reparasi produk dan ciri-ciri lainnya (Kotler 

dan Amstrong, 1997). Kualitas produk dipengaruhi oleh faktor yang akan 

menentukan bahwa barang dapat memenuhi tujuannya, yaitu untuk 

menningkatkan volume penjualan (Assauri, 2002 : 48). 

Kualitas tidak hanya terdapat pada barang atau jasa saja, tetapi juga 

termasuk dalam produk makanan. Pelanggan yang datang untuk mencari makanan 

tentu ingin membeli makanan yang berkualitas. Menurut Kotler dan Armstrong 

(2012) kualitas produk adalah Karakteristik dari produk atau jasa yang pada 

kemampuannya menanggung janji atau sisipan untuk memuaskan kebutuhan 

pelanggan. Menurut Margareta dan Edwin (2012), kualitas makanan merupakan 

peranan penting dalam pemutusan pembelian konsumen, sehingga dapat diketahui 

bila kualitas makanan meningkat, maka keputusan pembelian akan meningkat 

juga.  

Menurut Dita (2010) kualitas produk makanan memiliki pengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan, sehingga akan lebih baik bila dapat meningkatkan 

dan mempertahankan kualitas produk makanan sebagai dasar strategi pemasaran. 

Menurut West, Wood dan Harger, Gaman dan Sherrington serta Jones dalam 
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Margaretha dan Edwin (2012 : 1) secara garis besar faktor-faktor yang 

mempengaruhi food quality adalah warna, penampilan, porsi, bentuk, temperature, 

tekstur, aroma, tingkat kematangan dan rasa.  

H1 = Terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan membeli. 

 

Harga merupakan bagian yang seringkali dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan oleh konsumen dalam menentukan keputusan untuk melakukan 

pembelian. Oleh karena itu bagian ini tidak bisa diabaikan begitu saja oleh 

pebisnis restoran. Menurut Kotler dan Amstrong (2001), harga adalah sejumlah 

uang yang ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa. Setiap harga yang 

dibayarkan oleh konsumen pada sebuah restoran seringkali meliputi pembayaran 

sebuah produk beserta dengan pelayanannya. Bahkan jika menelaah pemikiran 

yang lebih dalam maka harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang dibayarkan 

oleh konsumen untuk menggunakan atau memiliki suatu barang atau produk. 

Menurut Nitisemito (1997 : 11), harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang 

diukur dengan sejumlah uang dimana berdasarkan nilai tersebut seseorang 

bersedia melepaskan barang dari jasa yang dimiliki pihak lain.  

Saat ini harga masih menjadi sebagian dari beberapa faktor yang 

menentukan keputusan membeli, terlebih untuk masyarakat dengan tingkat 

ekonomi menengah dan menengah ke bawah. Sebagian besar konsumen telah 

memahami bahwa harga dan kualitas barang mempunyai hubungan yang 

berkaitan erat, sehingga mereka akan membandingkan antara produk yang satu 

dengan produk lainnya untuk menentukan keputusan membeli. 

H2 = Terdapat pengaruh harga terhadap keputusan membeli. 

 

Pelayanan yang diberikan dalam sebuah restoran dapat menjadikan salah 

satu keunggulan dari restoran tersebut. Seiring dengan semakin berkembangnya 

jaman maka konsumen memiliki harapan yang lebih jika berkunjung ke sebuah 

restoran, bukan hanya produknya saja yang diharapkan baik bahkan pelayanan 

pun menjadi salah satu hal yang utama. Sebuah kualitas pelayanan yang baik, 

tidak berdasarkan persepsi penyedia jasa melainkan berdasarkan persepsi 
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konsumen. Kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan 

berakhir pada persepsi pelanggan (Kotler, 1997 dalam Wisnalwati, 2005:156). 

Sedangkan Suratmo dan Purnama (2004 : 74) menyatakan bahwa dalam 

merumuskan strategi dan program pelayanan, organisasi harus berorientasi pada 

kepentingan pelanggan dan sangat memperhatikan dimensi kualitasnya. 

Menurut teori Parasuraman dan Zeithaml (1990) tolok ukur kualitas 

pelayanan dapat diukur oleh sepuluh sub variabel (dimensi), yaitu: tangible 

(berwujud), reliability (keandalan), responsiveness (ketanggapan), competence 

(pengetahuan dan keterampilan), courtesy (perilaku), credibility (kejujuran), 

security (keamanan), acces (kemudahan hubungan), communications 

(komunikasi) dan understanding customer (mengerti kebutuhan 

konsumen/pelanggan).  

H3 = Terdapat pengaruh pelayanan terhadap keputusan membeli. 

 

Menurut Kotler et al (2003 : 14) mengatakan bahwa perusahaan sebaiknya 

perlu secara matang mempertimbangkan pemilihan lokasi usaha untuk 

pengembangan dimasa depan. Sedangkan menurut Lupiyoadi (2001 : 80) lokasi 

adalah tempat dimana sesuatu berada, dalam hal ini tentunya keberadaan sebuah 

restoran. Lokasi yang strategis sangat dibutuhkan oleh sebuah restoran untuk 

menunjang aksestibilitas dari seluruh aspek, mulai dari pengadaan bahan baku 

hingga kemudahan bagi konsumen dalam menjangkau restoran itu sendiri. 

Kesuksesan sebuah restoran tidak hanya bergantung pada lokasi melainkan 

gabungan dengan faktor-faktor lainnya, namun demikian lokasi yang strategis 

wajib menjadi pertimbangan agar tujuan dari sebuah restoran dapat tercapai. 

Lokasi merupakan gabingan antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi, 

dalam hal ini berhubungan dengan cara penyampaian jasa kepada konsumen dan 

dimana lokasi yang strategis (Lupiyoadi, 2001 : 61).  

Menurut Render dan Heizer, 2001 terdapat 6 faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam pemilihan tempat/lokasi perusahann (restoran) adalah 

lingkungan masyarakat, kedekatan dengan pasar, tenaga kerja, kedekatan dengan 

bahan mentah dan supplier, fasilitas dan biaya transportasi serta sumber daya – 



Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Pariwisata 66 
 

sumber daya lainnya. Sedangkan Effendy (2009) berpendapat bahwa yang perlu 

mendapat perhatian dalam hal lokasi ini meliputi banyak hal (saluran distribusi, 

persediaan dan transport) termasuk didalamnya tempat perusahaan beroperasi, 

berproduksi maupun cara penyampaian barang dari produsen kepada konsumen. 

H4 = Terdapat pengaruh lokasi terhadap keputusan membeli. 

 

3. Metode Penelitian 

Objek penelitian ini adalah restoran Pisa Kafe Menteng Jakarta. Sampel 

penelitian ini berjumlah 100 (seratus) orang responden yang diperoleh melalui 

teknik non probability sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan Metode kuesioner (daftar pertanyaan). Kuesioner 

yang telah disusun merupakan rangkaian-rangkaian pertanyaan yang berkaitan 

dengan kualitas makanan, harga, pelayanan, lokasi dan keputusan membeli produk.  

 

Tabel 3.1.  Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Sub Variabel Indikator Ukuran Skala 

Kualitas 

Produk  (X1) 

Kualitas makanan 

 

Kualitas rasa dari makanan dan 

minuman (X11) 

Kebersihan dari makanan dan 

minuman (X12) 

Tampilan atau presentasi dari 

makanan dan minuman (X13) 

Aroma makanan 

membangkitkan selera makan 

(X15) 

Porsi makanan dan minuman 

yang disajikan sesuai (X14) 

 

Tingkat kualitas rasa dari 

makanan dan minuman (X11) 

Tingkat Kebersihan dari 

makanan dan minuman (X12) 

Tingkat Tampilan atau 

presentasi dari makanan dan 

minuman (X13) 

Tingkat Aroma makanan 

membangkitkan selera makan 

(X15) 

Tingkat Porsi makanan dan 

minuman yang disajikan 

sesuai (X14) 

 

Ordinal 

Harga (X2) Harga makanan Kesesuaian harga dengan 

kualitas bahan makanan (X21) 

Kesesuaian harga dengan 

kualitas rasa makanan (X22) 

Kesesuaian harga dengan porsi 

makanan (X23) 

Keterjangkauan harga (X24) 

Kesesuaian harga dengan 

tampilan makanan (X25) 

 

Tingkat Kesesuaian harga 

dengan kualitas bahan 

makanan (X21) 

Tingkat Kesesuaian harga 

dengan kualitas rasa makanan 

(X22) 

Tingkat Kesesuaian harga 

dengan porsi makanan (X23) 

Tingkat Keterjangkauan 

harga (X24) 

Kesesuaian harga dengan 

tampilan makanan (X25) 

 

Ordinal 
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Pelayanan 

(X3) 

Pelayanan 

pramusaji 

Pelayanan yang ramah dari 

pramusaji (X31) 

Kecepatan pelayanan makanan 

dan minuman (X32) 

Pramusaji mampu menjelaskan 

makanan dan minuman yang 

ditawarkan (X33) 

Pelayanan yang baik pada saat 

menyajikan makanan dan 

minuman (X34) 

Pelayanan administrasi yang 

akurat dari petugas kasir (X35) 

 

Tingkat Pelayanan yang 

ramah dari pramusaji (X31) 

Tingkat Kecepatan pelayanan 

makanan dan minuman (X32) 

Tingkat Pramusaji mampu 

menjelaskan makanan dan 

minuman yang ditawarkan 

(X33) 

Tingkat Pelayanan yang baik 

pada saat menyajikan 

makanan dan minuman (X34) 

Tingkat Pelayanan 

administrasi yang akurat dari 

petugas kasir (X35) 

 

Ordinal 

Lokasi (X4) Lokasi Restoran Tempat yang mudah dijangkau 

(X41) 

Tempat yang nyaman (X42) 

Tempat yang aman (X43) 

Fasilitas yang memadai (X44) 

Tempat yang bersih dan rapih 

(X45) 

 

Tingkat kemudahan 

dijangkau (X41) 

Tingkat ke nyamanan (X42) 

Tingkat keamanan (X43) 

Tingkat Fasilitas yang 

memadai (X44) 

Tingkat kebersihan dan rapih 

(X45) 

 

Ordinal 

Keputusan 

membeli (Y) 

Keputusan 

membeli produk 

Perasaan yakin pada sebuah 

produk (Y1) 

Akan melakukan pembelian 

ulang (Y2) 

Memberikan rekomendasi 

kepada orang lain. (Y3) 

Merasa senang dan nyaman 

dengan lokasi restoran (Y4) 

Variasi makanan dan minuman 

yang lengkap (Y5) 

 

Tingkat keyakinan  pada 

sebuah produk (Y1) 

Tingkat pembelian ulang 

(Y2) 

Tingkat pemberian 

rekomendasi kepada orang 

lain. (Y3) 

Tingkat kesenangan dan 

kenyamanan dengan lokasi 

restoran (Y4) 

Tingkat variasi makanan dan 

minuman yang lengkap (Y5) 

 

Ordinal 

 

Penelitian ini menggunakan uji validitas, reliabilitas dan uji regresi berganda.  

 

4. Hasil Penelitian 

Berikut hasil output analisis regresi program SPSS ver. 20.0 for Windows, 

didapatkan nilai koefisien masing-masing variabel untuk dibuat persamaan regresi 

linear berganda antara variabel bebas X1, X2, X3, X4 dengan variabel terikat 

Keputusan Membeli (Y). 
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Berdasarkan hasil output analisa regresi di atas, menunjukkan bahwa 

koefisien β1 bernilai 0,279 dengan signifikansi ρ < 0,05. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat bukti empiris untuk menerima hipotesis 1, terdapat 

pengaruh positif kualitas produk terhadap keputusan membeli. Hasil ini sesuai 

dengan teori kualitas produk dipengaruhi oleh faktor yang akan menentukan 

bahwa barang dapat memenuhi tujuannya, yaitu untuk meningkatkan volume 

penjualan (Assauri:2002).   

Berdasarkan hasil output analisa regresi di atas, menunjukkan bahwa 

koefisien β2 bernilai -0,342 dengan signifikansi ρ < 0,05. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat bukti empiris untuk menerima hipotesis 2, terdapat 

pengaruh harga terhadap keputusan membeli. Hasil ini sesuai dengan pernyataan  

Adiwarman A. Karim (2007) bahwa faktor harga dari komoditas merupakan 

variable dependen yang akan menentukan beberapa jumlah komoditas yang 

bersangkutan diminta oleh konsumen. 

Berdasarkan hasil output analisa regresi di atas, menunjukkan bahwa 

koefisien β3 bernilai 0,358 dengan signifikansi ρ < 0,05. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat bukti empiris untuk menerima hipotesis 3, terdapat 

pengaruh lokasi terhadap keputusan membeli. Lokasi yang strategis sangat 

dibutuhkan oleh sebuah restoran untuk menunjang aksestibilitas dari seluruh 

aspek, mulai dari pengadaan bahan baku hingga kemudahan bagi konsumen dalam 

menjangkau restoran itu sendiri (Lupiyoadi ,2001 : 80). 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 6.214 2.989  2.079 .040   

X1 .279 .109 .243 2.567 .012 .914 1.094 

X2 -.342 .034 -.164 -1.994 .044 .924 1.083 

X3 .358 .006 .325 3.371 .001 .882 1.133 

X4 .329 .099 .116 1.997 .019 .931 1.075 

a. Dependent Variable: Y 
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Berdasarkan hasil output analisa regresi di atas, menunjukkan bahwa 

koefisien β4 bernilai 0,329 dengan signifikansi ρ < 0,05. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat bukti empiris untuk menerima hipotesis 4, terdapat 

pengaruh pelayanan terhadap keputusan membeli. Hasil ini sesuai dengan teori 

keberhasilan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dapat 

ditentukan dengan pendekataan service quality yang telah dikembangkan oleh 

Parasuraman, Berry dan Zeithaml (Lupiyoadi, 2006 : 181). 

 

5. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini membuktikan bahwa kualitas produk berpengaruh positif 

terhadap keputusan membeli.  

2. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh negatif harga terhadap 

keputusan membeli.  

3. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif pelayanan 

terhadap keputusan membeli.  

4. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif lokasi terhadap 

keputusan membeli.  

 

6. Saran 

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas makanan dan kecepatan pelayanan makanan. 

2. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan terhadap faktor-faktor lain yang lebih 

berpengaruh terhadap keputusan membeli. 
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