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ABSTRACT

Research entitled The Influence Of Price And Promotion Of Service Quality And Its Impact On
Consumer Purchase Decision At Restaurant Doremi Surabaya, aims to examine the influence of direct
or indirect price and promotion of purchasing decisions through product quality.
This research is a type of quantitative research, using the population of consumers who visited the
restaurant Doremi Surabaya, using a sample of 85 respondents. using data path with Software SPSS
computer program. The result of this research shows that the price has significant effect to the Quality
of Restaurant Service of Doremi, with the value of beta coefficient of 0.582 which means that the price
influence the quality of service with the influence value of 58.2% .Promosi significantly influence the
Quality of Restaurant Service Doremi, with the value of beta coefficient of 0.264 it means that the
Promotion affects the quality of service with the value of influence of 26.4%. Price significant effect on
Consumer Buying Decision Restaurant Doremi, with the value of beta coefficient of 0.354 which means
that the price effect on Purchase Decision with the value of influence of 35.4%. Purchase of consumer
Restaurant Doremi, with beta coefficient value of 0.321 which means that the Promotion affects the
Purchase Decision with the value of influence of 32.1%. Quality of Service has a significant effect on
Decision Pembelian angan consumer Doremi Restaurant, with the value of beta coefficient of 0.303
which means that Service Quality affects Purchase Decision with an influence value of 30.3%. The
direct influence of Price to Purchase Decision is 35.4%, while Price Indirect Influence on Purchase
Decision  through  Service  Quality  is  17.6%.  The  contribution  of  direct  influence  of  Promotion  to
Purchase Decision is  32.1%, while Indirect Influence of Promotion on Purchase Decision through
Quality of Service is 8.0%.

Keywords: Price, Promotion, Service Quality and Purchase Decision.

PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG

Usaha  kuliner  di  Surabaya  tumbuh
pesat  dari  tahun  ke  tahun.  Data  Dinas
Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Surabaya,
rata-rata  pertumbuhan  restoran  di  Surabaya
mencapai  10  persen  setiap  tahunnya.
Pertumbuhan  yang  pesat  ini  mengharuskan
pemilik  restoran  atau  manajemen  restoran
untuk  memberikan  inovasi-inovasi  yang
menarik  agar  dapat  tetap  bersaing  ditengah
persaingan bisnis restoran yang dapat dibilang
cukup ketat ini.
Sebuah  tempat  makan  atau  restoran  dapat
dikatakan  berhasil  apabila  dalam  dalam
memproduksi suatu makanan dapat memenuhi
harapan konsumen, dan terpenuhinya 

kebutuhan  dan  harapan  konsumen  akan
memberikan  cerminan  tingkat  kepuasan
konsumen terhadap makanan tersebut. Apabila
suatu makanan yang dihasilkan suatu restoran
tidak  mampu  memenuhi  harapan  konsumen,
maka  dapat  dikatakan  bahwa  makanan  atau
produk tersebut gagal diterima pasar, sehingga
belum  mampu  memberikan  kepuasan  bagi
konsumennya.
Untuk  memberikan  kepuasan  bagi  konsumen,
maka  diperlukannya  manajemen  khusus  yang
menangani  masalah  ini,  untuk  itu  pemilik
restoran harus merencanakan dengan baik dan
benar agar dapat memberikan

kepuasan kepada konsumen dan akhirnya
akan  berdampak  terhadap  penghasilan  suatu
bisnis tersebut, maka dari itu diperlukan adanya
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manajemen  pemasaran  yang  baik  dan  benar.
Manajemen  pemasaran  merupakan  proses
melibatkan  perencanaan  dan  pelaksanaan,
pemikiran  penetapan  harga,  promosi  serta
penyaluran  gagasan  barang  dan  jasa  yang
tergantung  pada  pertukaran  dengan  tujuan
menghasilkan  keputusan  bagi  pihak  yang
terlibat.  Dalam  melaksanakan  kegiatannya
perusahaan harus  sudah mengetahui  apa yang
diinginkan oleh konsumen dan kemudian dapat
mencapai  suatu kepuasan yang pada akhirnya
bertujuan  untuk  memperoleh  laba  dan
meningkatkan  suatu  penjualan.  Pola  pikir  ini
harus  diarahkan  pada  hal  –  hal  yang  telah
terbukti  penting  dalam  menciptakan  dan
mempertahankan pelanggan yang sudah ada..

Selain  produk,  kualitas  pelayanan  juga
merupaka faktor bauran pemasaran yang utama
agar  konsumen merasa nyaman ketika berada
pada  suatu  restoran.  Tjiptono  (2012:157)
memberikan  penjelesan  mengenai  Kualitas
Pelayanan  adalah  ukuran  seberapa  bagus
tingkat  pelayanan  yang  diberikan  mampu
sesuai  dengan  ekspektasi  pelanggan.  Kualitas
pelayanan  merupakan  salah  satu  bagian  dari
strategi  manajemen  pemasaran  yang  menjadi
satu  tahap  faktor  dominan  terhadap
keberhasilan  suatu  perusahaan  khususnya
dibidang  kuliner  seperti  restoran  doremi  ini,
pengembangan  kualitas  pelayanan  sangat
didorong  oleh  kondisi  persaingan  antar
restoran,  kemajuan  teknologi,  tahapan
perekonomian dan social budaya masyarakat.

Kualitas  pelayanan  menjadi  suatu
keharusan  yang  harus  dilakukan  pemilik
restoran agar dapat mampu bertahan dan tetap
mendapat  kepercayaan  dari  konsumen.
Beberapa  prinsip  yang  harus  dipenuhi  agar
dapat  melaksanakan  kualitas  pelayanan  yang
baik  antara  lain  adalah  kepemimpinan  yang
merupakan pihak yang melakukan pengawasan
terhadap  kualitas  pelayanan  suatu  restoran.
Pendidikan  atau  pelatihan  yang  diberikan
kepada seluruh karyawan operasional mengenai
kualitas  pelayanan  juga  harus  diperhatikan
dengan baik oleh pimpinan restoran. Selain itu
perencanaan yang baik juga dapat mendukung
terciptanya kualitas pelayanan yang baik juga,
faktor  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah
review yang  harus  dilakukan  oleh  pimpinan
restoran  atau  pemilik  restoran  agar  kualitas
pelayanan  yang  telah  direncanakan  telah
dijalankan dengan baik oleh semua karyawan,
khususnya karyawan operasional.

Harga  juga  merupakan  salah  satu  faktor
bauran pemasaran yang perlu diperhatikan oleh
pemilik  restoran,  meskipun  harga  bersifat
fleksibel  dimana  setiap  saat  dapat  berubah
menurut  waktu  dan  tempatnya.  Harga  bukan
hanya  angka-angka  yang  tertera  pada  daftar
menu,  tapi  harga  mempunyai  banyak  bentuk
dan melaksanakan banyak fungsi, seperti sewa
lahan,  pengeluaran  rutin  (listrik,  air,  telepon)
dan gaji semuanya merupakan harga yang harus
dibayar   oleh  konsumen  untuk  mendapatkan
produk atau makanan yang diinginkan.

Supaya  suatu restoran dapat  memperoleh
banyak pelanggan, maka diperlukan penetapan
harga  secara  matang  dan  cermat  melalui
berbagai pertimbangan, agar harga yang harus
dibayar oleh konsumen sesuai dengan apa yang
telah  didapatkan  oleh  konsumen,  sehingga
tujuan  perusahaan  untuk  mendapatkan
konsumen  dapat  tercapai  dan  tujuan  utama
untuk  mendapatkan  keuntungan  juga  dapat
tercapai pula.

Selain  produk  yang  berkualitas,  kualitas
pelayanan  dan  harga,  salah  satu  penunjang
keberhasilan  penjualan  produk  khususnya
makanan  adalah  promosi,  promosi  digunakan
restoran  untuk  memperkenalkan  produk
makanan  kepada  masyarakat  luas  agar
kesadaran  atas  keberadaaan  terhadap produk
makanan  restoran  khususnya  restoran  doremi
lebih  meningkat.  Menurut  Hermawan
(2012:38)  promosi  merupakan  salah  satu
komponen  prioritas  dari  kegiatan  pemasaran
yang memberitahukan kepada konsumen bahwa
perusahaan  meluncurkan  produk  baru  yang
menggoda  konsumen  untuk  melakukan
kegiatan pembelian.

Berdasarkan latar  belakang yang telah di
uraikan di atas maka peneliti mengambil judul
“Pengaruh  Harga  Dan  Promosi  Terhadap
Kualitas  Pelayanan  Dan  Dampaknya  Pada
Keputusan  Pembelian  Pada  Restoran
Doremi Surabaya” .

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas. Maka,

rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  pada
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah  Harga  berpengaruh  terhadap

Kualitas  Pelayanan  Restoran  Doremi
Surabaya ?

2. Apakah  Promosi  berpengaruh  terhadap
Kualitas  Pelayanan  Restoran  Doremi
Surabaya ?



3. Apakah  Harga  berpengaruh  terhadap
Keputusan  Pembelian  di  Restoran  Doremi
Surabaya ?

4. Apakah  Promosi  berpengaruh  terhadap
Keputusan  Pembelian  di  Restoran  Doremi
Surabaya ?

5. Apakah  Kualitas  Pelayanan  berpengaruh
terhadap Keputusan Pembelian di Restoran
Doremi Surabaya ?

6. Apakah  Harga  berpengaruh  terhadap
Keputusan  Pembelian  melalui  Kualitas
Pelayanan di Restoran Doremi Surabaya ?

7. Apakah  Promosi  bepengaruh  terhadap
Keputusan  Pembelian  melalui  Kualitas
Pelayanan di Restoran Doremi Surabaya ?

LANDASAN TEORI
Pengertian Pemasaran

Pada  prinsipnya  pemasaran  merupakan
masalah  yang  sangat  penting  bagi  dalam
pengusaha  dalam  mempertahankan
kelangsungan hidup suatu perusahaan. Dengan
demikian  kegiatan  pemasaran  harus
direncanakan  terlebih  dahulu  sebelum  barang
dan  jasa  diproduksi.Semua  keputusan  yang
diambil  dalam  bidang  pemasaran  harus
ditujukan untuk menentukan produk atau jasa
pasarnya,  harga  suatu  promosinya.  Namun
kegiatan  pemasaran  bukan  saja  meliputi
masalah jual beli atau masalah pasar tapi juga
meliputisegala  hal  yang  berhubungan  dengan
kegiatan  pemasaran  lainnya,  misalnya
merencanakan,  menetapkan  harga,
mendistribusikan   serta  mempromosikan
barang atau jasa kepada kelompok pembeli atau
pelanggan.

Pemasaran  dapat  dibedakan  antara
definisi social dan definisi manajerial. Definisi
social  kotler  (1999  :  9)  menyatakan  :  “
Pemasaran  adalah  suatu  proses  social  yang
didalamnya  individu  dan  kelompok
mendapatkan  apa  yang  mereka  butuhkan  dan
inginkan  dengan  menciptakan,
menawarkan,dan secara bebas mempertukarkan
produk  yang  bernilai  dengan  pihak  lain   “.
Sedangakan  untuk  definisi  manajerial  Kotler
( 1999 : 9 )menyatakan : “ Pemasaran adalah
proses perencanaan dan  pelaksaan pemikiran,
penetapan  harga,  promosi,serta  penyaluran
gagasan,  barang  dan  jasa  untuk  menciptakan
pertukaran  yang  memenuhi  sasaran  –  sasaran
individu dan organisasi “.

Perilaku Konsumen
Menurut  Engel  et  al  dalam Sopiah  dan

Sangadji  (2013:7),  perilaku  konsumen  adalah
tindakan  yang  langsung  terlibat  dalam
pemerolehan, pengonsumsian, dan penghabisan
produk  atau  jasa,  termasuk  proses  yang
mendahului  dan  menyusul  tindakan  tersebut.
Menurut  Griffin  dalam  Sopiah  dan  Sangadji
(2013:8),  perilaku  konsumen  adalah  semua
kegiatan, tindakan, serta proses psikologi yang
mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum
membeli,  ketika  membeli,  menggunakan,
menghabiskan  produk  dan  jasa  setelah
melakukan  hal-hal  diatas  atau  kegiatan
mengevaluasi. 

Menurut  Hasan  (2013:161),  perilaku
konsumen  adalah  studi  proses  yang  terlibat
ketika  individu  atau  kelompok  memilih,
membeli, menggunakan, atau mengatur produk,
jasa,  idea atau pengalaman untuk memuaskan
kebutuhan dan keinginan konsumen.

Menurut  Schiffman  dan  Kanuk  dalam
Sumarwan  dkk  (2012:186)  mendefinisikan
perilaku  konsumen  sebagai  tindakan  yang
langsung  terlibat  dalam  mendapatkan,
mengonsumsi  dan  menghabiskan  produk  atau
jasa,  termasuk  proses  keputusan  yang
mendahului dan mengikuti tindakan ini.

Harga
Menurut  Kotler  dan  Amstrong

(2012:345)  harga  dapat  didefenisikan  secara
sempit  sebagai  jumlah  uang  yang  ditagihkan
untuk  suatu  produk  atau  jasa.  Atau  dapat
didefenisikan secara luas harga sebagai jumlah
nilai  yang  ditukarkan  konsumen  untuk
keuntungan memiliki dan menggunakan produk
atau  jasa  yang  memungkinkan  perusahaan
mendapatkan  laba  yang  wajar  dengan  cara
dibayar  untuk  nilai  pelanggan  yang
diciptakannya. 

Harga  menurut  Kotler  dan  Keller
(2012:405)  mendefinisikan  bahwa:  “Price  is
the  one  element  of  the  marketing  mix  that
produces revenue; the other elements produce
coasts. Prices are perhaps the easiest element
of  the  marketing  program to  adjust;  product
features,  channels,  and  even  communication
take more time” 

Buchari  Alma  (2011:169)
mendefinisikan  bahwa  :  “Harga  sebagai  nilai
suatu  barang  yang  dinyatakan  dengan  uang”.
Harga  memiliki  dua  peranan  utama  dalam
proses pengambilan 



keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi
dan peranan informasi.

Promosi
Menurut  Hermawan  (2012:38)  promosi

adalah  salah  satu  komponen  prioritas  dari
kegiatan  pemasaran  yang  memberitahukan
kepada  konsumen  bahwa  perusahaan
meluncurkan  produk  baru  yang  menggoda
konsumen  untuk  melakukan  kegiatan
pembelian.

Menurut  Daryanto  (2011:94  promosi
adalah  kegiatan  terakhir  dari  marketing  mix
yang sangat  penting karena kebanyakan pasar
lebih  banyak  bersifat  pasar  pembeli,  dimana
keputusan terakhir terjadinya transaksi jual beli
sangat dipengaruhi konsumen.

Kualitas Pelayanan
Kualitas  pelayanan  adalah  tingkat

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian
atas  tingkat  keunggulan  tersebut
untukmemenuhi keinginan pelanggan. Apabila
jasa  atau  pelayanan  yang  diterima  atau  yang
dirasakan (  perceived service )  sesuai  dengan
yang  diharapkan,  maka  kualitas  jasa  atau
pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan.
Jika  jasa  atau  pelayanan  yang  diterima
melampaui  harapan  pelanggan,  maka  kualitas
jasa  atau  pelayanan   dipersepsikansebagai
kualitas  yang ideal.  Sebaliknya  jika  jasa  atau
pelayananyang diterima lebih rendah dari yang
diharapkan, maka kualitas jasa atau pelayanan
dipersepsikan buruk (Tjiptono, 2004 : 59).

Penjelasan  yang  diatas  oleh  Tjiptono
maka  dapat  diindikasikan  bahwa  sebuah
kualitas  pelayanan  yang  diterapkan  oleh
masyarakat  sebagai  penerima  layanan
mengharap tingkat keunggulan dari setiap jasa
pelayanan  yang  didapat  dari  pelayanan  yang
didpatkan  sebelumnya.  Bila  pelayanan  yang
diberikan melampaui harapan darri masyarakat
pelanggan  maka  kualitas  pelayanan  yang
diberikan  akan  mendapatkan  persepsi  yang
ideal dari para penerima pelayanan.

Kualitas  pelayanan  yang  diberikan
merupakan  penilaian  dari  penilaian  dari
penerima jasa berdasarkan sudut pandanng dan
persepsi  pelanggan  atas  jasa  pelayanan  yang
didapatkan.  Persepsi  penilaian  pelanggan
terhadap  layanan  yang  diberikan  merupakan
penilaian menyeluruh dari suatu penilaian 

 pelayanan  yang  diberikan  sehingga  dapat
dikatakan  bahwa  suatu  pelayanan  yang
berkualitas adalah pelayanan yang berdasarkan
pada kepuasan pelanggan. Jika suatu kepuasan
tercipta  maka  persepsi  suatu  pelayanan  yang
berkualitas akan tumbuh. Salah satu cara untuk
membedakan  suatu  perusahaan  jasa  denga
pesaingnya  adalah  penyerahan  jasa  yang
berkualitas  tinggi  secara  konsisten   (Kotler,
2000).

Keputusan Pembelian
Menurut  Philip  Kotler  (2011:161)  keputusan
pembelian adalah perilaku yang timbul karena
adanya  rangsangan  atau  hubungan  dari  pihak
lain,  ada  lima  tahap  yang  dilalui  konsumen
dalam  proses  pembelian,  yaitu  pengenalan
masalah,  pencarian  masalah,  pencarian
informasi,  evaluasi  alternative,  keputusan
pembelian dan perilaku pasca pembelian

Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Peneliti  ini  mempergunakan  Metode  analisis
kuantitatif.

Populasi dan Sampel Penelitian
Menurut  Sugiyono  (2011:84)  Populasi

adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas:
obyek/subyek  yang  mempunyai  kualitas  dan
karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh
peneliti  untuk dipelajari  dan kemudian ditarik
kesimpulannya.   Adapun  yang  menjadi
populasi dalam penelitian ini adalah konsument
restoran Doremi Surabaya.

Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan
karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi.
Untuk mengambil sampel, dalam penelitian ini
digunakan  teknik  memilih  sampel  secara
kebetulan (accidental). Menurut Sukardi 

Harga (X1)

Kualitas 
Pelayana

n (Z)Promosi 
(X2)
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n 
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(Y)



(2010:43) teknik ini dikatakan secara kebetulan
karena  peneliti  memang  sengaja  memilih
sampel kepada siapapun yang ditemui atau  by
accidental  pada tempat, waktu, dan cara yang
telah  ditentukan.  Jadi  peneliti  akan  memilih
secara kebetulan orang yang datang dan makan
di restoran Doremi Surabaya.

Adapun  jumlah  sampel  yang  akan
digunakan dalam penelitian ini mengacu pada
pendapat  Green.  Menurut  Green  (dalam
Voorhis Van, 2010) prosedur yang digunakan
untuk menentukan ukuran sampel regresi  bisa
digunakan rumus N = 50 + 8 (M) dimana (M)
adalah jumlah variabel bebas.
Perhitungan jumlah responden dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:

N = 50 + 8 (M)
N = 50 + 8 (4)
N = 50 + 32
N = 82

Berdasarkan  perhitungan  tersebut  jumlah
sampel yang digunakan adalah 82 responden.

Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dipergunakan
dalam penelitian adalah :

1. Wawancara
2. Observasi 
3. Kuesioner

ANALISIS  HASIL  PENELITIAN  DAN
PEMBAHASAN
Uji Hipotesis
Uji t (Pengujian secara Parsial)

Pengujian  yang  dilakukan  untuk
mengetahui  pengaruh  dari  masing-masing
variabel bebas (independent) atau individu atau
secara  terpisah  terhadap  variabel  terikat
(dependent).  Dalam  penelitan  ini  Uji  T
digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  Harga
(X1),  Promosi (X2),  terhadap  Kualitas
Pelayanan (Z) Restoran Doremi Surabaya, dan
pengaruh  Harga  (X1),  Promosi (X2),  dan
Kualitas  Pelayanan  (Z) terhadap  Keputusan
Pembelian  (Y)  pada  Restoran  Doremi
Surabaya. Dengan  kriteria  pengujian  adalah
sebagai berikut :
a. Ho diterima dan Ha ditolak apabila sig t >

0,05  artinya  variabel  independen  tidak
berpengaruh  secara  signifikan  terhadap
variabel dependen.

b. Ho ditolak dan Ha diterima apabil  sig  t  <
0,05,  artinya  variabel  independen
berpengaruh  secara  signifikan  terhadap
variabel dependen.

Uji F (Pengujian secara Simultan)
Pengujian  yang  dilakukan  untuk

mengetahui  pengaruh  dari  variabel  bebas
(independent)  secara  bersama-sama  terhadap
variabel  terikat  (dependent).  Dalam  penelitan
ini  Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui
pengaruh Harga  (X1),  Promosi (X2),  terhadap
Kualitas  Pelayanan  (Z) Restoran  Doremi
Surabaya,  dan  pengaruh Harga  (X1),  Promosi
(X2),  dan  Kualitas  Pelayanan  (Z) terhadap
Keputusan  Pembelian  (Y)  pada  Restoran
Doremi  Surabaya.  Dengan  kriteria  pengujian
adalah sebagai berikut:
a. Ho diterima dan Ha ditolak apabila sig F >

0,05,  artinya  variabel  independen  secara
simultan  tidak  berpengaruh  secara
signifikan terhadap variabel independen.

b. Ho ditolak dan Ha diterima apabila sig F <
0,05,  artinya  variabel  independen  secara
simultan  berpengaruh  secara  signifikan
terhadap variabel dependen.

Koefisien Detrminasi (R2)
Analisis  koefisien determinasi  (R2)  digunakan
untuk  mengetahui  seberapa  besar  sumbangan
variabel  independen  terhadap  variabel
dependen.  Nilai  R2 besarnya  antara  0  sampai
dengan 1. Semakin tinggi nilai R2, hal tersebut
menunjukan semakin  besar  pengaruh variabel
independen terhadap  perubahan  atau
peningkatan  variabel  dependen.  Jika  nilai  R2

sama  dengan  1,  maka  variabel  independen
berpengaruh secara sempurna terhadap variabel
dependen.

Analisis Jalur 
Dalam  penelitian  ini  ada  2  buah

persamaan  struktur  yang  akan  dihitung  dan
dianalisis  dengan  menggunakan  analisis
regresi,  korelasi  dan  perhitungan  pengaruh
hasil  kontribusi  analisis  jalur.  Dua persamaan
structural tersebut. 
a. Persamaan Struktur Satu

Z = a + b1 X1 + b2 X2 
b. Persamaan Struktur Dua

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 Z

Pembahasan
Pengaruh  Harga  terhadap  Kualitas
Pelayanan Restoran Doremi Surabaya.

Berdasarkan  pengujian  Parsial (uji  t)
dengan menggunakan  software SPSS.16 yang
telah  dilakukan  di  atas diperoleh  nilai  sig
variabel  Harga  memiliki  nilai  sig  t  sebesar
0.000 



atau  sig  t  <  0.05  ini  menyatakan  bahwa  Ho
ditolak  dan  Ha  diterima  yang  berarti  Harga
berpengaruh  signifikan  terhadap  Kualitas
Pelayanan  Restoran  Doremi,  dengan  nilai
koefisien  beta  sebesar  0.582  yang  artinya
bahwa  Harga  berpengaruh  terhadap  kualitas
pelayanan  dengan  nilai  pengaruh  sebesar
58.2%.

Hal  ini  artinya  harga  yang  ditetapkan
oleh  manajemen  restoran  doremi  Surabaya
berdampak  sangat  besar  terhadap  Kualitas
Pelayanan yang diberikan oleh restoran doremi
untuk  konsumen  restoran  yang  datang  untuk
makan diresoran doremi Surabaya, harga yang
dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  harga
yang makanan yang terjangkau yang ditetapkan
oleh manajemen restoran dapat dijangkau oleh
semua  kalangan  lapisan  masyarakat,  dari
masyarakat bawah sampai masyarakat atas.

Pengaruh  Promosi  terhadap  Kualitas
Pelayanan Restoran Doremi Surabaya.

Berdasarkan  pengujian  Parsial (uji  t)
dengan menggunakan  software SPSS.16 yang
telah  dilakukan  di  atas diperoleh  nilai  sig
variabel  Promosi  memiliki  nilai  sig  t  sebesar
0.002 atau sig t < 0.05 ini menyatakan bahwa
Ho  ditolak  dan  Ha  diterima  yang  berarti
Promosi berpengaruh  signifikan  terhadap
Kualitas  Pelayanan  Restoran  Doremi,  dengan
nilai koefisien beta sebesar 0.264 yang artinya
bahwa Promosi  berpengaruh terhadap kualitas
pelayanan  dengan  nilai  pengaruh  sebesar
26.4%.

Hal  ini  artinya  metode  promosi  yang
dijalankan  oleh  pihak  manajemen  restoran
doremi  Surabaya  saat  ini  telah  memberikan
berdampak  sangat  besar  terhadap  Kualitas
Pelayanan yang diberikan oleh restoran doremi
untuk  konsumen  restoran  yang  datang  untuk
makan  diresoran  doremi  Surabaya,  metode
promosi  yang paling diminati  oleh konsumen
adalah  pemberian  voucher  promo  yang
diberikan  oleh  konsumen  restoran  dalam
bentuk voucher gratis makan maupun voucher
promo diskon makanan.

Pengaruh  Harga  terhadap  Keputusan
Pembelian di Restoran Doremi Surabaya.

Berdasarkan  pengujian  Parsial (uji  t)
dengan menggunakan  software SPSS.16 yang
telah  dilakukan  di  atas diperoleh  nilai  sig
variabel  Harga  memiliki  nilai  sig  t  sebesar
0.000 atau sig t < 0.05 ini menyatakan bahwa
Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti Harga 

berpengaruh  signifikan  terhadap  Keputusan
Pembelian  Konsumen  Restoran  Doremi,
dengan nilai koefisien beta sebesar 0.354 yang
artinya  bahwa  Harga  berpengaruh  terhadap
Keputusan  Pembelian  dengan  nilai  pengaruh
sebesar 35.4%. harga merupakan variabel yang
paling  berpengaruh  terhadap  Keputusan
pembelian  konsumen  restoran  doremi
Surabaya.

Hal  ini  artinya  penetapan  harga  yang
telah ditetapkan oleh pihak manajemen restoran
doremi  Surabaya  saat  ini  telah  memberikan
berdampak  sangat  besar  terhadap  Keputusan
pembelian  konsumen  restoran  Doremi
Surabaya,  harga  yang  ditetapkan  oleh  pihak
manajemen  restoran  yang  mampu  bersaing
dengan  restoran  sejenisnya  memberikan
dampak  yang  baik  bagi  keputusan  pembelian
konsumen.

Pengaruh  Promosi  terhadap  Keputusan
Pembelian di Restoran Doremi Surabaya.

Berdasarkan  pengujian  Parsial (uji  t)
dengan menggunakan  software SPSS.16 yang
telah  dilakukan  di  atas diperoleh  nilai  sig
variabel  Promosi  memiliki  nilai  sig  t  sebesar
0.000 atau sig t < 0.05 ini menyatakan bahwa
Ho  ditolak  dan  Ha  diterima  yang  berarti
Promosi berpengaruh  signifikan  terhadap
Keputusan  Pembelian  konsumen  Restoran
Doremi,  dengan  nilai  koefisien  beta  sebesar
0.321 yang artinya bahwa Promosi berpengaruh
terhadap  Keputusan  Pembelian  dengan  nilai
pengaruh sebesar 32.1%.

Hal  ini  artinya  promosi  yang  berikan
oleh  pihak  manajemen  restoran  doremi
Surabaya  kepada  konsumennya  saat  ini  telah
memberikan berdampak sangat besar dan baik
terhadap  keputusan  konsumen  untuk
melakukan  belanja  makan  di  restoran  doremi
Surabaya,  penawaran  promosi  yang  mudah
didapatkan  oleh  konsumen  setia  baik  melalui
media  sms  broadcast  maupun  melalui  email
membuat  konsumen  dapat  dengan  cepat
mengetahui  berbagai  promo  yang  diberikan
oleh  pihar  restoran  sehingga  hal  ini  sangat
berpengaruh terhadap keputusan pembelian.

Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  terhadap
Keputusan  Pembelian  di  Restoran  Doremi
Surabaya.

Berdasarkan  pengujian  Parsial (uji  t)
dengan menggunakan  software SPSS.16 yang
telah  dilakukan  di  atas diperoleh  nilai  sig
variabel Kualitas Pelayanan memiliki nilai sig t



sebesar 0.004 atau sig t < 0.05 ini menyatakan
bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti
Kualitas  Pelayanan berpengaruh  signifikan
terhadap  Keputusan  Pembelian  konsumen
Restoran  Doremi,  dengan nilai  koefisien  beta
sebesar  0.303  yang  artinya  bahwa  Kualitas
Pelayanan  berpengaruh  terhadap  Keputusan
Pembelian  dengan  nilai  pengaruh  sebesar
30.3%

Hal ini artinya Kualitas Pelayanan yang
baik dan sesuai keingingan konsumen yang saat
ini  diberikan  oleh  karyawan  resporan  doremi
surabaya telah memberikan berdampak sangat
besar  dan  baik terhadap keputusan konsumen
untuk  melakukan  makan  di  restoran  doremi
Surabaya,  kualitas  pelayanan  yang  paling
utama yang mempengaruhi  adalah  kebersihan
lingkungan restoran, kebersihan alat-alat makan
yang tersedia di restoran Doremi Surabaya.

Pengaruh  Harga  terhadap  Keputusan
Pembelian  melalui  Kualitas  Pelayanan  di
Restoran Doremi Surabaya.

Berdasarkan  pengujian  Parsial (uji  t)
dengan menggunakan  software SPSS.16 yang
telah dilakukan di  atas diperoleh hasil  bahwa
Harga berpengaruh  signifikan  terhadap
Kualitas Pelayanan Restoran Doremi,  Kualitas
Pelayanan berpengaruh  signifikan  terhadap
Keputusan  Pembelian  konsumen  Restoran
Doremi,  dari  dua  hasil  ini  dapat  disimpulkan
bahwa Harga berpengaruh signifikan terhadap
Keputusan  pembelian  konsumen  melalui
Kualitas  Pelayanan  pada  Restoran  Doremi
Surabaya.

Kontribusi  pengaruh  secara  langsung
Harga terhadap  Keputusan  Pembelian adalah
sebesar  35.4%,  sedangkan  Pengaruh  tidak
langsung Harga terhadap Keputusan Pembelian
melalui  Kualitas  Pelayanan adalah  sebesar
17.6%, maka dapat  ditarik  kesimpulan bahwa
perhitungan  secara  langsung  dengan  tidak
menggunakan  variabel  intervening Kualitas
Pelayanan hasilnya  lebih  baik  dari  pada
menggunakan  variabel  intervening Kualitas
Pelayanan dengan  hasil  kontribusi  sebesar
35.4%.

Harga yang terjangkau yang ditetapkan
oleh  pihak  manajemen  resporan  sangat
berpengaruh  terhadap  kualitas  pelayanan,
sehingga apabila konsumen sudah merasa puas
terhadap  harga  yang  diberikan  oleh  restoran
maka  tanpa  melihat  kualitas  pelayan  maka
konsumen  tersebut  dapat  dipastikan  akan
melakukan pembelian ulang.

Pengaruh  Promosi  terhadap  Keputusan
Pembelian  melalui  Kualitas  Pelayanan  di
Restoran Doremi Surabaya

Berdasarkan  pengujian  Parsial (uji  t)
dengan menggunakan  software SPSS.16 yang
telah dilakukan di  atas diperoleh hasil  bahwa
Promosi berpengaruh  signifikan  terhadap
Kualitas Pelayanan Restoran Doremi,  Kualitas
Pelayanan berpengaruh  signifikan  terhadap
Keputusan  Pembelian  konsumen  Restoran
Doremi,  dari  dua  hasil  ini  dapat  disimpulkan
bahwa  Promosi  berpengaruh  signifikan
terhadap  Keputusan  pembelian  konsumen
melalui  Kualitas  Pelayanan  pada  Restoran
Doremi Surabaya. 

Kontribusi  pengaruh  secara  langsung
Promosi terhadap Keputusan Pembelian adalah
sebesar  32.1%,  sedangkan  Pengaruh  tidak
langsung  Promosi terhadap  Keputusan
Pembelian melalui  Kualitas  Pelayanan adalah
sebesar  8.0%,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan
bahwa  perhitungan  secara  langsung  dengan
tidak  menggunakan  variabel  intervening
Kualitas  Pelayanan hasilnya  lebih  baik  dari
pada  menggunakan  variabel  intervening
Kualitas  Pelayanan dengan  hasil  kontribusi
sebesar 32.1%.

Promosi  yang  telah  dilakukan  oleh
pihak  restoran  dengan  memberikan  voucher
makan  baik  voucher  gratis  makan  maupun
potongan  harga  sangat  berpengaruh  besar
terhadap keputusan pembelian konsumen untuk
makan direstoran Doremi Surabaya.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil  penelitian dan analisis  data
yang  telah  peneliti  lakukan  diperoleh
kesimpulan sebagai berikut :
1. Harga berpengaruh  signifikan  terhadap

Kualitas  Pelayanan  Restoran  Doremi,
dengan  nilai  koefisien  beta  sebesar  0.582
yang  artinya  bahwa  Harga  berpengaruh
terhadap  kualitas  pelayanan  dengan  nilai
pengaruh sebesar 58.2%..

2. Promosi berpengaruh  signifikan  terhadap
Kualitas  Pelayanan  Restoran  Doremi,
dengan  nilai  koefisien  beta  sebesar  0.264
yang  artinya  bahwa  Promosi  berpengaruh
terhadap  kualitas  pelayanan  dengan  nilai
pengaruh sebesar 26.4%.

3. Harga berpengaruh  signifikan  terhadap
Keputusan  Pembelian  Konsumen  Restoran
Doremi, dengan nilai koefisien beta sebesar 



0.354  yang  artinya  bahwa  Harga
berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian
dengan nilai pengaruh sebesar 35.4%.

4. Promosi berpengaruh  signifikan  terhadap
Keputusan  Pembelian  konsumen  Restoran
Doremi, dengan nilai koefisien beta sebesar
0.321  yang  artinya  bahwa  Promosi
berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian
dengan nilai pengaruh sebesar 32.1%.

5. Kualitas  Pelayanan berpengaruh  signifikan
terhadap  Keputusan  Pembelian  konsumen
Restoran  Doremi,  dengan  nilai  koefisien
beta  sebesar  0.303  yang  artinya  bahwa
Kualitas  Pelayanan  berpengaruh  terhadap
Keputusan Pembelian dengan nilai pengaruh
sebesar 30.3%.

6. Kontribusi pengaruh secara langsung Harga
terhadap  Keputusan  Pembelian adalah
sebesar  35.4%,  sedangkan  Pengaruh  tidak
langsung  Harga terhadap  Keputusan
Pembelian melalui  Kualitas  Pelayanan
adalah  sebesar  17.6%,  maka  dapat  ditarik
kesimpulan  bahwa  perhitungan  secara
langsung  dengan  tidak  menggunakan
variabel  intervening Kualitas  Pelayanan
hasilnya lebih baik dari pada menggunakan
variabel  intervening Kualitas  Pelayanan
dengan hasil kontribusi sebesar 35.4%. 

7. Kontribusi  pengaruh  secara  langsung
Promosi terhadap  Keputusan  Pembelian
adalah sebesar  32.1%, sedangkan Pengaruh
tidak langsung Promosi terhadap Keputusan
Pembelian melalui  Kualitas  Pelayanan
adalah  sebesar  8.0%,  maka  dapat  ditarik
kesimpulan  bahwa  perhitungan  secara
langsung  dengan  tidak  menggunakan
variabel  intervening Kualitas  Pelayanan
hasilnya lebih baik dari pada menggunakan
variabel  intervening Kualitas  Pelayanan
dengan hasil kontribusi sebesar 32.1%.

Saran
Adapun  saran  yang  dapat  diusulkan  oleh
peneliti  berdasarkan  hasil  penelitian  dan
analisis  data  yang  telah  ditarik  kesimpulan,
maka  saran  yang  diusulkan  adalah  sebagai
berikut :

1. Diharapkan  karyawan  restoran
meningkatkan kebersihan ruangan dan alat
makan.

2. Meningkatkan kualitas  produk makanan di
restoran Doremi Surabaya

3. Memberikan  harga  yang  sesuai  dengan
kualitas yang disajikan pada makanan 

maupun  minuman  di  restoran  Doremi
Surabaya

4. Diharapkan  restoran  Doremi  lebih  giat
menawarkan  promo  terutama  lewat  SMS
atau email untuk meningkatkan penjualan.
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