
 
 

 

Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Pariwisata 72 
 

PENGARUH KUALITAS PRODUK KOPI TERHADAP 

KEPUASAN PELANGGAN  

 

Mita Baiti, Runi Yulianti Togubu dan Bramanta Octa Danuputra 

Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Matana 

 

Abstract 

This study aims to examine the effect of the quality of coffee products on 

customer satisfaction. This research was conducted by questionnaire method. Data 

were obtained from 50 (fifty) respondents obtained through non probability 

sampling technique. The object of this research is Coffee Monolog, Plaza Senayan 

Jakarta.  

The method of analysis used in this study is simple regression analysis. 

The results of this study indicate that product quality variables have no effect on 

customer satisfaction. 
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1. Latar Belakang  

Pada era moderenisasi saat ini menuntut masyarakat untuk mengikuti setiap 

perubahan sekecil apapun. Tidak terkecuali terhadap perubahan gaya hidup seseorang 

saat ini, misalnya gaya hidup mengkonsumsi kopi yang semakin meningkat. Kopi 

merupakan salah satu jenis minuman global yang dicintai oleh sebagian besar umat 

manusia dan memang sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Kopi sangat mudah 

ditemukan, mulai dari warung pinggir jalan, café, maupun hotel berbintang 

menyediakan minuman kopi dengan variasi jenis dan harga yang berbeda. Coffee 

shop di Indonesia biasa disebut warung kopi atau kedai kopi. Coffee shop mulai hadir 

di tengah-tengah kita, mulai di pelosok desa, hingga dipusat perkotaan. 

Menikmati kopi saat ini menjadi hal yang sudah biasa ada di kota-kota besar. 

Terlebih menikmati kopi di kedai-kedai atau cafe yang ada di sekitar pemukiman 
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penduduk maupun yang berada jauh dari pemukiman penduduk. Dengan 

meningkatnya konsumsi kopi yang ada pada masyarakat dewasa ini berdampak 

terhadap persaingan kedai-kedai atau cafe yang memang menjual kopi untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen kopi yang semakin beragam. 

Pemilik kedai-kedai atau cafe akhirnya dituntut untuk selalu melakukan 

perubahan atau inovasi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen 

agar konsumen merasa puas terhadap kedai-kedai atau cafe tersebut. Setiap pelaku 

usaha di tiap kategori bisnis dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap setiap 

perubahan yang terjadi dan menempatkan orientasi kepada kepuasan pelanggan 

sebagai tujuan utama Interior, desain dan suasana dalam cafe yang cenderung tenang 

menjadi pilihan konsumen dalam menikmati kopi pilihannya dan adapun konsumen 

yang memilih cafe sebagai tempat sebagai tempat untuk berkumpul, bersosialisasi, 

bertukar pikiran, memperluas jaringan dan bahkan menjadi salah satu tempat untuk 

melakukan prospecting business antar eksekutif perusahaan. 

Di kota Jakarta sendiri semakin marak dengan banyaknya coffee shop baru 

yang berdiri dan tersebar di wilayah Jakarta, namun tidak semua coffee shop di 

Jakarta  banyak dikunjungi oleh konsumen, karena hanya coffee shop tertentu yang 

terlihat ramai pengunjung. Sikap konsumen dan minat beli di sebuah coffee shop 

dipengaruhi beberapa hal, seperti kualitas produk yang terjamin, kualitas pelayanan, 

dan lokasi. Kualitas dari produk yang dijual harus dijaga untuk dapat bertahan dalam 

persaingan yang ketat. Hal tersebut mutlak dilakukan oleh pemilik usaha yang sedang 

dikelola. Jika sebuah usaha akan bertahan hidup, maka haruslah memikirkan cara 

efektif agar dapat bersaing. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan kualitas 

pelayanan maupun produk yang dikelola.  

Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. 

Kualitas memberikan suatu dorongan kepada konsumen untuk menjalin ikatan 

hubungan yang kuat dengan perusahaan. Kualitas pelayanan juga menjadi salah satu 

kunci utama keberhasilan. Hal tersebut sepaham dengan pendapat kualitas pelayanan 
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adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. 

Dalam meningkatkan persaingan masing-masing perusahaan harus dapat 

memenangkan persaingan tersebut dengan menampilkan produk yang terbaik dan 

dapat memenuhi selera konsumen yang selalu  berkembang dan berubah-ubah. Untuk 

memenangkan persaingan yang semakin kompetitif para pelaku usaha dituntut untuk 

mampu menciptakan keunggulan bersaing atas produk dan layanannya dalam upaya 

memuaskan pelanggan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti 

pengaruh kualtas produk kopi terhadap kepuasan pelanggan. Dalam penelitian ini 

yang akan dijadikan objek adalah Coffee Monolog, Plaza Senayan Jakarta. Adapun 

pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana pengaruh 

kualitas produk kopi terhadap kepuasan pelanggan di Coffee Monolog, Plaza Senayan 

Jakarta?, (2) apa saja yang dapat memperbaiki kualitas produk kopi di Coffee 

Monolog, Plaza Senayan Jakarta?, (3) faktor – faktor apa saja yang menjadi kepuasan 

pelanggan di Coffee Monolog, Plaza Senayan Jakarta?. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

Kualitas produk adalah keseluruhan ciri serta dari suatu produk atau 

pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau 

tersirat (Kotler, 2005: 49). Artinya produk tersebut mempunyai tingkat integritas 

yang tinggi untuk dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Tidak hanya kemampuan 

untuk memuaskan, namun dibalik kepuasan adanya karakteristik yang terkandung 

didalam kualitas, yaitu menunjukkan bahwa kata kualitas memiliki banyak definisi 

yang berbeda dan bervariasi dari yang konvensional sampai yang lebih strategik. 

Kualitas dipengaruhi oleh faktor yang akan menentukan bahwa suatu barang dapat 

memenuhi tujuannya (Assuari, 2004: 206). Tingkat kualitas ditentukan oleh beberapa 

faktor antara lain fungsi barang, wujud barang dan biaya barang tersebut.  
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Kualitas produk (product quality) menurut Kotler dan Amstrong (2008 : 213) 

adalah kemampuan suatu produk untuk menunjukkan berbaga i fungsi 

termasukketahanan, keterandalan, ketepatan dan kemudahan dalam penggunaan. 

Kualitas produk menggambarkan sejauh mana kemampuan produk tersebut dalam 

memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut Tjiptono (2007) untuk menentukan 

dimensi kualitas produk, dapat melalui delapan dimensi yaitu performance, features, 

reliability, conformance, durability, serviceability, asthetics dan perceived quality. 

Semakin tinggi tingkat kualitas produk dalam memuaskan pelanggan, maka akan 

menyebabkan kepuasaan pelanggan yang tinggi pula (Kotler dan Amstrong, 2008). 

Mowen, dkk (2002) berpendapat kualitas produk mempunyai pengaruh yang bersifat 

langsung terhadap kepuasan pelanggan. Dengan meningkatkan kemampuan suatu 

produk, maka akan tercipta keunggulan bersaing sehingga pelanggan menjadi 

semakin puas. 

Dalam perkembangan suatu perusahaan, persoalan kualitas produk akan ikut 

menentukan pesat tidaknya perkembangan perusahaan tersebut. Apabila dalam situasi 

pemasaran yang semakin ketat persaingannya, peranan kualitas produk akan semakin 

besar dalam perkembangan perusahaan. Naser et al (1999) dalam Wijayanti (2008) 

mengatakan bahwa kepuasan pelanggan sangat tergantung pada bagaimana tingkat 

kualitas produk yang ditawarkan, namun sayangnya pada penelitian ini mencatat 

bahwa adanya kekurangan perhatian antara kualitas produk dengan kepuasan 

pelanggan dalam perusahaan jasa. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa atribut-atribut produk mempengaruhi 

kepuasan konsumen. Sedangkan penelitian Selnes (2003 :214) menunjukkan bahwa 

kinerja produk sebagaimana dipersepsikan pelanggan mempengaruhi kepuasan 

pelanggan. Mital dkk (2008 : 234) juga menunjukkan bahwa diferensiasi yang 

menjadi keunggulan produk berpotensi untuk meningkatkan kepuasan konsumen. 

Engel, Etal. Dalam Tjiptono (2000 : 146) mengungkapkan bahwa kepuasan 

pelanggan merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif yang dipilih sekurang-

kurangnya memberikan hasil (out come) sama atau melampaui laporan pelanggan, 
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sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi 

harapan pelanggan. 

Menurut Kotler (2000:38) kepuasan tamu didefinisikan sebagai berikut 

“Customer satisfaction is a person’s feeling of pleasure or disappointment resulting 

from comparing a product’s received performance (or outcome) in relation to the 

person’s expectation.” 

“Kepuasan pelanggan yaitu perasaan senang atau kecewa seseorang sebagai hasil dari 

perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dan yang diharapkannya”. 

 Jika tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara hasil yang 

dirasakan dengan harapan tamu, apabila hasilnya sesuai dengan harapan tamu akan 

merasa puas. Tamu yang puas akan setia lebih lama. Timbulnya kepuasan dapat 

disebabkan karena kualitas pelayanan, puas karena ketepatan waktu, puas karena 

harganya, puas karena keramahannya dan puas karena sambutan yang hangat waktu 

dating. 

Ukuran kepuasan pelanggan cenderung relatif. Seorang pelanggan merasa 

puas atau tidak puas atau pelayanan yang diterimanya tergantung kepada beberapa hal 

yang menjadi dasar bagi mereka untuk menentukan apakah hasil yang diterima sesuai 

dengan harapan atau tidak. pada umumnya seorang pelanggan mempertimbangkan 

beberapa hal sebagai tolak ukur dalam mengambil keputusan atas pelayanan yang 

diterimanya. Indikator kepuasan pelanggan dalam memutuskan persepsi atas 

pelayanan yang diterimanya (Zeithaml dan Mary Jo Biner, 2001:118) adalah 

reliability (reliabilitas), responsiveness (kecepatan tanggapan), assurance (Jaminan), 

empathy (empati), dan tangibles (produk yang berwujud).  

 Berdasarkan uraian di atas, suatu pelayanan apabila diberikan dengan baik, 

maka dapat membuat pelanggan merasa puas, sebaliknya apabila pelayanan yang 

diberikan buruk, maka tamu tidak akan merasa puas dan tidak pernah kembali lagi ke 

tempat tersebut. 

H1: Terdapat pengaruh kualitas produk kopi terhadap kepuasan pelanggan 
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3. Metode Penelitian  

Objek penelitian ini adalah Coffee Monolog, Plaza Senayan Jakarta. Sampel 

penelitian ini berjumlah 50 (lima puluh) orang responden yang diperoleh melalui 

teknik simple random 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 produk kopi dan kepuasan pelanggan. Penelitian ini menggunakan uji 

validitas, reliabilitas dan uji regresi sederhana.  

Table 3.1. Variabel dan Indikator Pengukurannya 

 

Variabel Penelitian  Indikator  Skala Pengukuran 

Kualitas produk 

1. Performance (kinerja) 

2. Durability (daya tahan) 

3. Conformane to Spesification 

(kesesuaian spesifikasi) 

4. Feature  (fitur) 

5. Reliability  (reabilitas) 

6. Aesthetics  (estetika) 

7. Perceived Quality (kesan 

kualitas) 

8. Serviceability (kemampuan 

melayani) 

SKALA LIKERT 

1. Sangat Tidak Setuju 

2. Tidak Setuju 

3. Normal 

4. Setuju 

5. Sangat Setuju 

Kepuasan Pelanggan 

1. Tangible 

2. Realibility  

3. Responsiveness  

4. Assurance 

5. Emphaty 

 

SKALA LIKERT 

1. Sangat Tidak Setuju 

2. Tidak Setuju 

3. Normal 

4. Setuju 

5. Sangat Setuju 

 

4. Hasil Dan Pembahasan 

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

didapatkan nilai koefisien masing-masing variabel. 
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Tabel 4.1 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.639 .688  3.834 .000 

Kualitas 

produk 

.257 .170 .213 1.510 .138 

 

Berdasarkan hasil output analisa regresi di atas, menunjukkan bahwa 

koefisien β1 bernilai 0,257 dengan signifikansi ρ > 0,05. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti empiris untuk menerima hipotesis 1, 

kualitas produk tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.  

 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh 

Kualitas Produk Kopi terhadap Kepuasan Pelanggan di Coffee Monolog Plaza 

Senayan Jakarta, maka kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukkan kualitas produk tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. 

2. Hasil penelitian menunjukkan yang dapat memperbaiki kualitas produk kopi 

adalah citra rasa, daya tahan produk, mengetahui minat konsumen, penataan 

produk yang efesien, dan memiliki informasi yang lengkap mengenai jenis-

jenis kopi. 

3. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menjadi kepuasan pelanggan 

adalah komunikasi yang baik, pelayanan handal, sarana dan fasilitas yang 

ditawarkan. 
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6. SARAN 

1. Pihak manajemen produk perlu memperbanyak lagi variasi dari produk yang 

dijual karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa produk kopi 

Coffee Monolog memberikan pengaruh yang rendah terhadap Kepuasan 

Pelanggan. 

2. Pihak manajemen dari Coffee Monolog harus lebih meningkatkan kualitas 

produk dan memperbanyak tentang informasi produk tersebut, agar setiap 

kalangan masyarakat dapat lebih mengenal produk tersebut. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan 

menggunakan variabel yang berbeda dengan variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih bervariatif yang 

dapat berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan. 
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