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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Data Responden 

Data seluruh responden yang berjumalah 100 responden didapatkan melalui 

penyebaran kuesioner akan dikelompokkan berdasarkan usia responden, berapa 

kali melakukan pembelian dan atau mengkonsumsi di warung makan mi dan 

bakso Pak Kliwon, dalam seminggu berapa kali melakukan pembelian dan atau 

mengkonsumsi di warung makan mi dan bakso Pak Kliwon, dalam seminggu 

berapa dana yang dianggarkan untuk membeli dan atau mengkonsumsi di warung 

makan mi dan bakso Pak Kliwon, membeli makanan dan atau minuman untuk 

dibawa pulang, dimakan ditempat, dibawa pulang dan dimakan ditempat, ke 

warung makan mi dan bakso Pak kliwon dengan siapa, pecentus ide dalam 

membeli dan atau mengkonsumsi di warung makan mi dan bakso Pak Kliwon, 

mendapat informasi warung makan mi dan bakso Pak Kliwon dari mana, alasan 

memilih warung makan mi dan bakso Pak Kliwon. 

4.1.1 Usia Responden  

 Berdasarkan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner 

yang telah dibagikan kepada responden oleh peneliti. Diperoleh data tentang usia 

responden. Berikut adalah tabel disertai data tentang usia responden. 
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           Tabel 4.1.1 

       Usia Responden 

 

               

                                                                                                                                                 

Sumber: Data Primer 2017 

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa sampel responden dalam hal ini 

konsumen warung makan mi dan bakso Pak Kliwon dengan usia rentang 17-25 

tahun merupakan mayoritas konsumen warung makan mi dan bakso Pak Kliwon 

dengan jumlah responden 62 orang dari 100 orang responden menurut Depkes RI 

2009 rentang usia 17-25 tahun merupakan kategori remaja berarti mayoritas 

konsumen warung makan mi dan bakso Pak Kliwon merupakan para remaja. Pada 

kelompok remaja ini juga dapat diartikan bahwa kelompok remaja suka dengan 

produk makanan mi dan bakso. Sedangkan responden dengan rentang usia >65 

tahun merupakan konsumen warung makan mi dan bakso Pak Kliwon dengan 

kategori usia yang paling sedikit yaitu 1 dari 100 orang responden menurut 

Depkes RI 2009 rentang usia >65 tahun merupakan kategori manula yang berarti 

para manula merupakan minotitas konsumen warung makan mi dan bakso Pak 

Kliwon. Pada kategori manula ini juga dapat diartikan bahwa konsumen kategori 

manula ini masih dapat untuk mengkonsumsi dan selanjutnya dapat mencerna 

produk makanan mi dan bakso. 

Usia Jumlah Responden Presentase%

17-25 Tahun 62 Orang 62%

26-45 Tahun 28 Orang 28%

46-65 Tahun 9 Orang 9%

>65 Tahun 1 Orang 1%

Total 100 Orang 100%
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4.1.2 Jumlah kunjungan yang disertai membeli dan atau mengkonsumsi di     

warung makan ini.  

Berdasarkan jawaban responden terhadap kuesioner yang telah dibagikan 

peneliti. Didapatkan data tentang jumlah kunjungan yang disertai membeli dan atau 

mengkonsumsi yang dilakukan konsumen. Berikut telah tersaji tabel beserta data 

jumlah kunjungan konsumen yang disertai membeli dan atau mengkonsumsi di 

warung makan mi dan bakso Pak Kliwon.  

Tabel 4.1.2                                                                                                                   

Jumlah Kunjungan Yang Disertai Membeli dan atau Mengkonsumsi 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

                                      Sumber: Data Primer 2017  

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sample responden dalam hal ini 

konsumen warung makan mi dan bakso Pak Kliwon telah memenuhi kriteria 

dalam penentapan responden dimana para responden telah melakukan pembelian 

dan atau mengkonsumsi warung makan mi dan bakso Pak Kliwon minimal 

2 Kali 26 Orang 26%

3 Kali 17 Orang 17%

5 Kali 3 Orang 3%

6 Kali 3 Orang 3%

7 Kali 1 Orang 1%

10 Kali 1 Orang 1%

20 Kali 3 Orang 3%

30 Kali 2 Orang 2%

>3 Kali 11 Orang 11%

>4 Kali 2 Orang 2%

>5 Kali 16 Orang 16%

>6 Kali 3 Orang 3%

>7 Kali 2 Orang 2%

>10 Kali 10 Orang 10%

TOTAL 100 Orang 100%

Jumlah Kunjungan 

yang Disertai 

Pembelian dan atau 

Pengkonsumsian  

Jumlah 

Responden

Presenta-

se(%)
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sebanyak 2 kali, serta dari data diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

telah melakukan pembelian dan atau pengkonsumsian lebih dari 2 kali, responden 

yang melakukan pembelian dan atau pengkonsumsian lebih dari 2 kali berjumlah 

74 orang dari 100 orang. Dari data diatas responden dengan pembelian dan atau 

pengkonsumsian minimal 2 kali dan bahkan lebih dari 2 kali di warung makan mi 

dan bakso Pak Kliwon dapat diartikan bahwa responden tersebut telah memahami 

produk yang ditawarkan warung makan mi dan bakso Pak Kliwon dan responden 

tersebut cocok dengan prdouk yang ditawarkan warung makan mi dan bakso Pak 

Kliwon.  

4.1.3  Jumlah Kunjungan Yang Disertai Membeli dan atau Mengkonsumsi  

Dalam Seminggu.   

Berdasarkan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang 

telah dibagikan kepada responden oleh peneliti. Diperoleh data jumlah kunjungan 

yang disertai membeli dan atau mengkonsumsi dalam seminggu. Berikut adalah tabel 

beserta data jumlah kunjungan konsumen yang disertai membeli dan atau 

mengkonsumsi dalam seminggu.  

Tabel 4.1.3                                                                                                                  

Jumlah Kunjungan Yang Disertai Membeli dan atau Mengkonsumsi Dalam 

Seminggu 

 

                   

                                   

Sumber: Data Primer 2017 

1 kali 49 Orang 49%

2 kali 38 Orang 38%

3 kali 12 Orang 12%

3-4 Kali 1 Orang 1%

TOTAL 100 Orang 100%

Jumlah Kunjungan 

dalam Seminggu 

Jumlah 

Responden

Presenta-

se(%)
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Dari data diatas dapat dilihat bahwa sampel responden dalam hal ini 

konsumen warung makan mi dan bakso Pak Kliwon sebanyak 49 orang 

melakukan kunjungan disertai membeli dan atau mengkonsumsi dalam seminggu 

sebanyak 1 kali merupakan responden yang dominan yaitu berjumlah 49 orang 

dari 100 orang serta dapat diartikan bahwa responden dengan kategori jumlah 

kunjungan dalam seminggu sebanyak 1 kali merupakan konsumen dengan jumlah 

yang terbesar yaitu 49 dari 100 orang dan rutin melakukan pembelian dan atau 

pengkonsumsian sebanyak 1 kali dalam seminggu. 

4.1.4  Jumlah Dana Yang Dianggarkan Dalam Seminggu Untuk Membeli dan 

atau Mengkonsumsi Di Warung Makan Pak Kliwon. 

         Berdasarkan dari kuesioner yang telah dibagikan peneliti kepada responden 

yang dituju. Didapatkan data Jumlah dana yang dianggarkan dalam seminggu oleh 

konsumen untuk membeli dan atau mengkonsumsi di warung makan Pak Kliwon. 

Berikut telah dilampirkan tabel beserta data jumlah dana yang dianggarkan dalam 

seminggu oleh kosnumen untuk membeli dan atau mengkonsumsi di warung 

makan Pak Kliwon  
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Tabel 4.1.4                                                                                                                    

Dana yang Dianggarkan Dalam Seminggu 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sampel responden yang menganggarkan 

dana dalam seminggu untuk membeli dan atau mengkonsumsi di warung makan 

mi dan bakso Pak Kliwon dengan rentang dana Rp.15000-30000 memiliki jumlah 

yang dominan yaitu 45 orang responden dari 100 orang responden dari data ini 

dapat diartikan bahwa responden yang mau membeli dan atau mengkonsumsi di 

warung makan mi dan bakso Pak Kliwon serta responden yang mampu membeli 

dan atau mengkonsumsi di warung makan mi dan bakso Pak Kliwon dengan 

rentang harga Rp.15000-30000 merupakan jumlah yang dominan. 

4.1.5 Membeli Makanan dan atau Minuman Untuk Dibawa Pulang, Dimakan   

Ditempat, Dibawa Pulang dan Dimakan Ditempat. 

          Berdasarkan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang 

telah dibagikan kepada responden oleh peneliti. Diperoleh data berupa keperluan  

konsumen saat membeli dan atau mengkonsumsi produk yang meliputi membeli 

        Sumber: Data Primer 2017 

Rp.7000 1 Orang 1%

Rp.8000-10000 1 Orang 1%

Rp.13000 1 Orang 1%

Rp.14000 1 Orang 1%

Rp.15000 33 Orang 33%

Rp.15000-30000 45 Orang 45%

Rp.30000-40000 13 Orang 13%

Rp.45000 1 Orang 1%

Rp.47000 1 Orang 1%

Rp.50000 1 Orang 1%

Rp.60000 2 Orang 2%

TOTAL 100 Orang 100%

Dana yang di 

Anggarkan

Jumlah 

Responden  

Presenta-

se(%)
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makanan dan atau minuman untuk dibawa pulang, dimakan ditempat, dibawa 

pulang dan dimakan ditempat. Berikut telah disajikan tabel beserta data keperluan  

konsumen saat membeli dan atau mengkonsumsi produk yang meliputi membeli 

makanan dan atau minuman untuk dibawa pulang, dimakan ditempat, dibawa 

pulang dan dimakan ditempat. 

Tabel 4.1.5                                                                                                             

Membeli Makanan dan atau Minuman Untuk Dibawa Pulang, Dimakan 

Ditempat, Dibawa Pulang dan Dimakan Ditempat 

 

               

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                     

Sumber: Data Primer 2017 

  Dari data diatas dapat dilihat bahwa sampel responden dalam hal ini 

konsumen warung makan mi dan bakso Pak Kliwon yang membeli dan atau 

mengkonsumsi produk di tempat merupakan yang paling dominan yaitu 47 orang 

dari 100 orang serta dari data ini dapat diartikan bahwa responden lebih suka 

dimakan ditempat karena situasi dan kondisi warung makan mi dan bakso Pak 

Kliwon yang bersih dan nyaman.  

4.1.6  Ke Warung Makan Mi dan Bakso Pak Kliwon Bersama 

 Berdasarkan dari kuesioner yang telah dibagikan peneliti kepada responden 

yang ditargetkan. Didapatkan data jumlah kunjungan ke Warung makan mi dan 

Bakso Pak Kliwon bersama teman, keluarga, sendiri yang disertai membeli dan 

atau mengkonsumsi di warung makan mi dan bakso Pak Kliwon. Berikut telah 

tersaji tabel beserta data jumlah kunjungan ke Warung makan mi dan Bakso Pak 

Dibawa Pulang 15 Orang 15%

Dimakan ditempat 47 Orang 47%

Dibawa Pulang dan Dimakan ditempat 38 Orang 38%

TOTAL 100 Orang 100%

Keperluan Membeli dan atau 

Mengkonsumsi Prdouk

Jumlah 

Responden
Presntase(%)
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Kliwon bersama teman, keluarga, sendiri yang disertai membeli dan atau 

mengkonsumsi di warung makan mi dan bakso Pak Kliwon. 

Tabel 4.1.6                                                                                                              

Ke Warung Makan Mi dan Bakso Pak Kliwon Bersama 

 

                            

                                                                                                                                              

      Sumber: Data Primer 2017 

 Dari data diatas dapat dilihat bahwa sampel responden dalam hal ini 

konsumen warung makan mi dan bakso Pak Kliwon yang ke warung makan mi 

dan bakso Pak Kliwon bersama teman merupakan yang paling dominan yaitu 44 

orang dari 100 orang, dari data ini dapat diartikan bahwa konsumen warung 

makan mi dan bakso Pak Kliwon ketika membeli dan atau mengkonsumsi di 

warung makan mi dan bakso Pak Kliwon suka bersama dengan temannya karena 

suasana dan kondisi tempat yang bersih dan nyaman. 

4.1.7 Pencetus Ide Untuk Membeli dan atau Mengkonsumsi Di Warung     

Makan Mi dan Bakso Pak Kliwon 

         Berdasarkan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang 

telah dibagikan kepada responden oleh peneliti. Diperoleh data pecentus ide untuk 

membeli dan atau mengkonsumsi di warung makan mi dan bakso Pak Kliwon 

yang dilakukan konsumen. Berikut dilampirkan tabel beserta data pecentus ide 

Sendiri 17 Orang 17%

Teman 44 Orang 44%

Keluarga 39 Orang 39%

TOTAL 100 Orang 100%

Ke Warung Makan 

Mi dan Bakso Pak 

Kliwon Bersama

Jumlah 

Responden 

Presenta-

se(%)
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untuk membeli dan atau mengkonsumsi di warung makan mi dan bakso Pak 

Kliwon yang dilakukan konsumen. 

Tabel 4.1.7                                                                                                                    

Pencetus Ide Untuk Membeli dan Atau Mengkonsumsi Di Warung Makan 

Mi dan Bakso Pak Kliwon 

 

                                      

                                                                                                                              

Sumber: Data Primer 2017 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sampel responden dalam hal ini 

konsumen warung makan mi dan bakso Pak Kliwon saat membeli dan atau 

mengkonsumsi bersama teman atau keluarga di warung makan ini mayoritas 

responden memilih dirinya sendiri sebagai pecentus idenya dengan jumlah 51 

orang dari 100 orang, dari data ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden ini 

menjadi pecentus ide untuk membeli dan atau mengkonsumsi di warung makan 

mi dan bakso Pak Kliwon karena mereka yakin terhadap apa yang ditawarkan 

oleh warung makan mi dan bakso Pak Kliwon tidak mengecewakan maka dari itu 

mereka berani menjadi pencentus ide.  

4.1.8  Informasi Mengenai Warung Makan Mi dan Bakso Pak Kliwon  

Berdasarkan dari kuesioner yang telah dibagikan peneliti kepada responden 

yang dituju. Diperoleh data mengenai sumber-sumber informasi warung makan 

mi dan bakso Pak Kliwon yang didapat oleh konsumen. Berikut telah disajikan 

tabel beserta data mengenai sumber-sumber informasi warung makan mi dan 

bakso Pak Kliwon yang didapat oleh konsumen.  

Pecentus Ide Jumlah Orang Presentase(%)

Saya Sendiri 51 Orang 51%

Teman 28 Orang 28%

Keluarga 21 Orang 21%

TOTAL 100 Orang 100%
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Tabel 4.1.8                                                                                                                     

Mendapat Informasi Mengenai Warung Makan Mi dan Bakso Pak Kliwon 

 

         

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                                    

Sumber: Data Primer 2017 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sampel responden dalam hal ini 

konsumen warung makan mi dan bakso Pak Kliwon diketahui responden 

terbanyak mengetahui warung makan mi dan bakso Pak Kliwon dari 

Teman/Sahabat/Kolega dengan jumlah 41 Orang dari 100 orang dari data ini 

dapat diartikan juga bahwa Teman/Sahabat/Kolega mempunyai peran besar dalam 

menyampaikan informasi mengenai warung makan mi dan bakso Pak Kliwon. 

4.1.9 Alasan Memilih Warung Makan Mi dan Bakso Pak Kliwon  

          Berdasarkan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang 

telah dibagikan kepada responden oleh peneliti. Didapatkan data alasan konsumen 

memilih warung makan mi dan bakso Pak Kliwon. Berikut dilampirkan tabel 

beserta data alasan konsumen memilih warung makan mi dan bakso Pak Kliwon.  

 

 

Keluarga/Saudara 31 Orang 31%

Teman/Sahabat/Kolega 41 Orang 41%

Spanduk MMT 15 Orang 15%

Media Internet 6 Orang 6%

TOTAL 100 Orang 100%

Presenta-

se(%)

4%

2%

1%

Sumber Informasi 

Warung Makan 

Jumlah 

Responden 

Keluarga/Saudara dan 

Teman/Sahabat/Kolega
4 Orang

Keluarga/Saudara dan 

Spanduk MMT

Teman/Sahabat/Kolega 

dan Spanduk MMT

2 Orang

1 Orang 
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Tabel 4.1.9                                                                                                                 

Alasan Memilih Warung Makan Mi dan Bakso Pak Kliwon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                    

                            

 

 

 

                                                                                                                                  

Sumber: Data Primer 2017 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sampel responden dalam hal ini 

konsumen warung makan mi dan bakso Pak Kliwon diketahui responden 

terbanyak memilih membeli dan atu mengkonsumsi di warung makan mi dan 

Sedang Lapar/Haus 4 Orang 4%

Harga Terjangkau 23 Orang 23%

Tempat Bersih dan Nyaman 1 Orang 1%

TOTAL 100 Orang 100%

Lokasi dekat dengan tempat 

tinggal dan Rasa makanan dan 

minuman yang khas

Rasa Makanan dan minuman 

yang khas

Lokasi Dekat dengan Tempat 

Tinggal

Sedang lapar/haus dan Lokasi 

dekat dengan tempat tinggal

Lokasi Dekat dengan Tempat 

Tinggal dan Harga Terjangkau

Sedang lapar/haus ,Lokasi 

dekat dengan tempat tinggal, 

harga Terjangkau, Rasa 

makanan dan minuman yang 

khas 

Lokasi Dekat dengan Tempat 

Tinggal, Rasa makanan dan 

minuman yang khas, Rasa Pas 

dilidah 

Lokasi Dekat dengan Tempat 

Tinggal, Harga Terjangkau 

dan Rasa makanan dan 

minuman yang khas

Sedang lapar/haus ,Lokasi 

dekat dengan tempat tinggal 

dan harga Terjangkau

7 Orang

1 Orang

4 Orang

37 Orang

14 Orang 

2 Orang

3 Orang

3 Orang

1 Orang

Alasan Memilih 
Jumlah 

Responden 

Presenta-

se(%)

37%

14%

2%

3%

3%

1%

7%

1%

4%
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bakso pak Kliwon karena lokasi dekat dengan tempat tinggal dengan responden 

sebesar 37 orang dari 100 orang dari data ini dapat diartikan bahwa konsumen 

lebih banhyak memilih warung makan mi dan bakso Pak Kliwon karena lokasi 

warung makan mi dan bakso Pak Kliwon dekat dengan tempat tinggal mereka 

sehingga memudahkan mereka untuk membeli dan atau mengkonsumsi.  

4.2  Persepsi Konsumen Terhadap Bauran Pemasaran UMKM Warung 

Makan Mi dan Bakso Pak Kliwon Di Kota Semarang  

       Didalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang persepsi 

konsumen terhadap bauran pemasaran yang terdiri dari product, price, place, 

promotion, physiccal evidence, proses, people, customer service. Untuk 

mengetahui persepsi Konsumen Terhadap Bauran Pemasaran UMKM Warung 

Makan Mi dan Bakso Pak Kliwon Di Kota Semarang peneliti menggunakan 

analisis statistik deskriptif dengan hasil sebagai berikut:  

Tabel 4.2.1                                                                                                                

Persepsi Konsumen Terhadap Produk/Product 

 

 

 

                                                                                                                                    

Sumber : Data Primer 2017 

Berdasarkan data diatas, semua indikator pernyataan tentang produk 

termasuk dalam kategori tinggi dengan total skor 423,667. Hal tersebut 

menunjukan bahwa dari semua indikator yang dipakai untuk mengukur persepsi 

SS S R TS STS

39 56 1 4 0

195 224 3 8 0

32 60 6 2 0

160 240 18 4 0

30 61 7 2 0

150 244 21 4 0

423,667 Tinggi

No
Indikator 

Variable

Frekuensi
Total Skor

Total Skor Rata-Rata

Ketera-

ngan

Rasa produk

Tekstur produk 

makanan

Aroma produk 

makanan

430

422

419

1

2

3

Tinggi

Tinggi

Tinggi
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terhadap produk, persepsi konsumen terhadap produk dari warung makan mi dan 

bakso Pak Kliwon sudah sesuai dengan selera konsumen. Indikator rasa product 

memiliki nilai tertinggi dengan total skor 430 hal ini berarti bahwa persepsi 

konsumen terhadap rasa product makanan yang ditawarkan warung makan 

tersebut sesuai dengan selera konsumen. Indikator yang memiliki nilai tertinggi 

kedua yaitu tekstur produk makanan dengan total skor 422 hal ini berarti bahwa 

persepsi konsumen terhadap tekstur product makanan yang ditawarkan warung 

makan tersebut sesuai dengan selera konsumen. Sementara indikator Aroma 

produk makanan memiliki nilai tertinggi ketiga dengan skor 419 hal ini berarti 

bahwa persepsi konsumen terhadap aroma product makanan yang ditawarkan 

warung makan tersebut sesuai dengan selera konsumen. 

Tabel 4.2.2                                                                                                    

Persepsi Konsumen Terhadap Harga/Price 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

Sumber : Data Primer 2017 

Berdasarkan data diatas, semua indikator pernyataan tentang harga 

termasuk dalam kategori tinggi dengan total skor 427,333. Hal tersebut 

SS S R TS STS

44 53 1 2 0

220 212 3 4 0

36 59 3 1 1

180 236 9 2 1

36 48 13 1 2

180 192 39 2 2

427,333 Tinggi

No
Indikator 

Variable

Frekuensi
Total Skor

Kesesuaian 

harga dengan 

porsi makanan 

dan minuman

Kesesuaian 

harga dengan 

kualitas rasa 

produk ma-

kanan dan mi-

numan

439

Harga lebih 

murah di-

bandingkan 

pesaing

Total Skor Rata-Rata

1

2

3

Ketera-

ngan

428

415

Tinggi

Tinggi

Tinggi
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menunjukan bahwa dari semua indikator yang dipakai untuk mengukur persepsi 

terhadap harga, persepsi konsumen terhadap harga yang dibayarkan konsumen 

sesuai dengan satu porsi makanan dan minuman yang didapatkan konsumen serta 

sesuai dengan kualitas rasa produk makanan dan minuman, serta harga makanan 

dan minuman warung makan mi dan bakso yang lebih murah daripada pesaing 

sejenis sesuai dengan persepsi konsumen. Indikator Kesesuaian harga dengan 

porsi makanan dan minuman memiliki skor tertinggi dengan total skor 439 hal ini 

berarti bahwa persepsi konsumen terhadap  harga yang dibayarkan konsumen 

sudah sesuai dengan porsi makanan dan minuman yang didapatkan konsumen. 

Indikator yang memiliki skor tertinggi kedua yaitu Kesesuaian harga dengan 

kualitas rasa produk dengan skor 428 hal ini berarti bahwa persepsi konsumen 

terhadap  harga yang dibayarkannya sesuai dengan kualitas rasa produk makanan 

dan minuman yang didapatkan konsumen. Sementara indikator Harga lebih murah 

dibandingkan pesaing memiliki skor tertinggi yang ketiga yaitu 415 hal ini berarti 

bahwa persepsi konsumen terhadap harga yang ditetapkan oleh warung makan mi 

dan bakso lebih murah dibandingkan pesaing sejenisnya sudah sesuai dengan 

persepsi konsumen. 
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Tabel 4.2.3                                                                                                                                                              

Persepsi Konsumen Terhadap Saluran Distribusi /Place 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                       

Sumber : Data Primer 2017 

Berdasarkan data diatas, semua indikator pernyataan tentang lokasi/Place 

termasuk dalam kategori tinggi dengan total skor 452 hal ini berarti bahwa lokasi 

warung makan mi dan bakso Pak Kliwon dipersepsikan konsumen mudah diingat, 

dekat dengan tempat tinggal, serta mudah dijangkau dengan alat transportasi. 

Indikator lokasi mudah diingat memiliki skor tertingi yaitu 461 hal ini berarti 

bahwa lokasi warung makan mi dan bakso Pak Kliwon dipersepsikan konsumen 

mudah diingat. Indikator lokasi yang mudah dijangkau dengan alat transportasi 

memiliki skor tertinggi kedua yaitu 453 hal ini berarti bahwa bahwa lokasi 

warung makan mi dan bakso pak Kliwon yang berlokasi didaerah Kelurahan Bulu 

Lor dipersepsikan konsumen mudah dijangkau oleh konsumen menggunakan alat 

transportasi. Indikator lokasi dekat dengan tempat tinggal memiliki skor tertinggi 

ketiga yaitu 442 hal ini berarti bahwa lokasi warung makan mi dan bakso Pak 

Kliwon dipersepsikan konsumen dekat dengan tempat tinggal konsumen.  

SS S R TS STS

62 37 1 0 0

310 148 3 0 0

55 37 4 3 1

275 148 12 6 1

57 39 4 0 0

285 156 12 0 0

452 Tinggi

Lokasi yang 

mudah diingat.

Lokasi yang 

dekat dengan 

tempat tinggal

Lokasi yang 

mudah di-

jangkau deng-

an alat trans-

portasi

Indikator 

Variable

Total Skor Rata-Rata

1

2

3

No
Frekuensi

Total Skor
Ketera-

ngan

461

442

453

Tinggi

Tinggi

Tinggi
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Tabel 4.2.4                                                                                                                     

Persepsi Konsumen Terhadap Promosi/Promotion 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

Sumber: Data Primer 2017 

Berdasarkan data diatas, semua indikator pernyataan tentang promosi 

termasuk dalam kategori tinggi dengan total skor 409,667. Hal tersebut berarti  

bahwa ukuran, warna, dan posisi font/tulisan serta gambar produk pada spanduk 

MMT dipersepsikan konsumen mudah untuk dibaca, serta gambar produk dan 

posisi gambar pada spanduk MMT dipersepsikan konsumen sudah jelas dan enak 

untuk dilihat, dan kejelasan informasi word of mouth (rekomendasi dari 

konsumen yang lainnya) pada media sosial dipersepsikan konsumen telah 

memberikan informasi yang jelas. Indikator kejelasan gambar produk dan posisi 

gambar pada spanduk MMT memiliki skor tertinggi yaitu 419 hal ini berarti 

SS S R TS STS

29 62 7 1 1

145 248 21 2 1

27 67 4 2 0

135 268 12 4 0

17 63 16 4 0

85 252 48 8 0

409,667 Tinggi

Kejelasan 

ukuran, warna, 

dan posisi 

font/tulisan 

pada spanduk 

MMT

Kejelasan gam-

bar produk dan 

posisi gambar 

pada spanduk 

MMT

Indikator 

Variable

Kejelasan infor-

masi word of 

mouth 

(rekomendasi 

dari konsumen 

yang lainnya) 

pada media 

sosial

Total Skor Rata-Rata

1

2

3

No

Frekuensi

Total Skor
Ketera-

ngan

417

419

393

Tinggi

Tinggi

Tinggi
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bahwa spanduk MMT yang digunakan oleh warung makan mi dan bakso Pak 

Kliwon dipersepsikan konsumen gambar produk sudah jelas dan gambar produk 

tersebut enak dilihat oleh konsumen. Indikator kejelasan ukuran, warna, dan 

posisi font/tulisan pada spanduk MMT memiliki skor tertingi yang kedua yaitu 

417 hal ini berarti bahwa spanduk MMT yang digunakan oleh warung makan mi 

dan bakso Pak Kliwon dipersepsikan konsumen telah memiliki ukuran tulisan 

yang mudah dibaca, posisi font atau tulisan juga mudah dibaca, serta warna font 

atau tulisan pada spanduk MMT mudah dibaca dan jelas. Indikator kejelasan 

informasi word of mouth (rekomendasi dari konsumen yang lainnya) pada media 

sosial memiliki skor tertinggi ketiga dengan skor 393 hal ini berarti bahwa 

rekomendasi konsumen yang lain melalui media sosial mengenai warung makan 

mi dan bakso Pak Kliwon dipersepsikan konsumen memberikan informasi yang 

jelas.  

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Tabel 4.2.5                                                                                                       

Persepsi Konsumen Terhadap Sumber Daya Manusia/People 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

Sumber: Data Primer 2017 

SS S R TS STS

60 36 4 0 0

300 144 12 0 0

60 38 1 0 1

300 152 3 0 1

53 44 3 0 0

265 176 9 0 0

56 46 4 0 0

280 184 12 0 0

41 55 4 0 0

205 220 12 0 0

51 46 2 0 1

255 184 6 0 1

453,5 Tinggi

Pemilik warung 

makan mi dan 

bakso Pak Kliwon 

ramah terhadap 

konsumen

Kemampuan 

pemilik warung 

makan mi dan 

bakso Pak Kliwon 

berperilaku sopan 

terhadap 

konsumen

Karyawan warung 

makan mi dan 

bakso Pak Kliwon 

ramah terhadap 

konsumen

Kemampuan 

karyawan warung 

makan mi dan 

bakso Pak Kliwon 

berperilaku sopan 

terhadap 

konsumen

Kemampuan 

karyawan warung 

makan mi dan 

bakso Pak Kliwon 

menyajikan 

hidangan kepada 

konsumen dengan 

cepat

Indikator 

Variable

3

4

Kemampuan 

karyawan warung 

makan mi dan 

bakso Pak Kliwon 

menyajikan 

hidangan kepada 

konsumen sesuai 

dengan pesanan

Total Skor Rata-Rata

1

2

No

5

6

456

456

450

476

Total Skor

437

446

Frekuensi Ketera-

ngan

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi
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Berdasarkan data diatas, semua indikator pernyataan tentang sumber daya 

manusia/people termasuk dalam kategori tinggi dengan total skor 453,5 hal ini 

berarti pemilik dan karyawan warung makan mi dan bakso pak kliwon 

diperspsikan konsumen telah berperilaku ramah dan sopan terhadap konsumen 

serta karyawan warung makan ini dipersepsikan konsumen mampu menyajikan 

hidangan dengan cepat dan tepat. Indikator kemampuan karyawan warung makan 

mi dan bakso Pak Kliwon berperilaku sopan terhadap konsumen memiliki skor 

tertinggi yaitu 476 hal ini berarti bahwa karyawan warung makan mi dan bakso 

Pak kliwon dipersepsikan konsumen berperilaku sopan kepada konsumen. 

Indikator pemilik warung makan mi dan bakso Pak Kliwon ramah terhadap 

konsumen dan Indikator kemampuan pemilik warung makan mi dan bakso Pak 

Kliwon berperilaku sopan terhadap konsumen memiliki skor yang tinggi juga 

dengan skor  sama yaitu 456 serta menjadi skor tertinggi kedua pada variabel ini 

hal tersebut berarti bahwa pemilik warung makan mi dan bakso Pak Kliwon 

dipersepsikan konsumen telah berperilaku dengan ramah dan sopan kepada 

konsumen. Indikator karyawan warung makan mi dan bakso Pak Kliwon ramah 

terhadap konsumen memiliki skor tertinggi ketiga dengan skor 450 hal ini berarti 

bahwa karyawan warung makan mi dan bakso Pak kliwon dipersepsikan 

konsumen telah bersikap ramah terhadap konsumen. Indikator Kemampuan 

karyawan warung makan mi dan bakso Pak Kliwon menyajikan hidangan kepada 

konsumen sesuai dengan pesanan memiliki skor tertingi keempat dengan skor 446 

hal ini berarti bahwa karyawan warung makan mi dan bakso Pak Kliwon 

dipersepsikan konsumen mampu menyajikan hidangan kepada konsumen sesuai 
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dengan pesanan konsumen. Indikator kemampuan karyawan warung makan mi 

dan bakso Pak Kliwon menyajikan hidangan kepada konsumen dengan cepat 

memiliki skor tertingi kelima dengan skor 437 hal ini berarti bahwa karyawan 

warung makan mi dan bakso Pak Kliwon dipersepsikan konsumen mampu 

menyajikan hidangan kepada konsumen dengan cepat. 

Tabel 4.2.6                                                                                                        

Persepsi Konsumen Terhadap Proses/Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

Sumber: Data Primer 2017 

SS S R TS STS

38 53 2 0 0

190 212 6 0 0

45 53 2 0 0

225 212 6 0 0

64 30 6 0 0

320 120 18 0 0

31 64 5 0 0

155 256 15 0 0

31 62 6 0 1

155 248 18 0 1

36 59 4 0 1

180 236 12 0 1

431 Tinggi

Kecepatan 

penyajian makanan 

dan minuman 

kepada konsumen

Ketepatan 

penyajian makanan 

dan minuman 

kepada konsumen

Kecepatan 

penghitungan 

nominal uang 

untuk pembayaran

Ketepatan 

penghitungan 

nomianal uang 

untuk pembayaran

Kecepatan 

pengembalian 

nominal uang 

kepada konsumen

Indikator 

Variable

4

5

Ketepatan 

pengembalian 

nominal uang 

kepada konsumen

Total Skor Rata-Rata

6

1

2

No

3

408

443

458

426

Total Skor

422

429

Frekuensi
Ketera-

ngan

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi
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Berdasarkan data diatas, semua indikator pernyataan tentang proses 

termasuk dalam kategori tinggi dengan total skor 431 hal ini berarti kecepatan dan 

ketepan penyajian makanan dan minuman, kecepatan dan ketepatan penghitungan 

nominal uang untuk pembayaran serta kecepatan dan ketepatan pengembalian 

nominal uang dipersepsikan konsumen telah dilakukan dengan cepat dan tepat. 

Indikator kecepatan penghitungan nominal uang untuk pembayaran mendapat 

skor tertinggi dengan skor 458 hal tersebut berarti bahwa proses penghitung 

nominal uang untuk pemabayaran yang akan dilakukan konsumen di warung 

makan mi dan bakso pak Kliwon dipersepsikan konsumen dilakukan dengan 

cepat. Indikator ketepatan penyajian makanan dan minuman kepada konsumen 

memiliki skor tertinggi kedua dengan skor 443 hal ini berarti bahwa proses 

penyajian hindangan kepada konsumen di warung makan mi dan bakso pak 

Kliwon dipersepsikan konsumen telah menyajikan hidangan dengan tepat. 

Indikator ketepatan pengembalian nominal uang kepada konsumen memiliki skor 

tertinggi ketiga dengan skor 429 hal ini berarti bahwa proses pengembalian uang 

di warung makan mi dan bakso pak Kliwon dipersepsikan konsumen telah 

dilakukan dengan tepat jadi pengembalian nominal uang nya tidak kurang dan 

tidak lebih. Indikator Ketepatan penghitungan nominal uang untuk pembayaran 

memiliki skor tertinggi keempat dengan skor 426  hal ini berarti bahwa proses 

penghitungan nominal uang untuk pembayaran yang akan dibayarkan oleh 

konsumen dipersepsikan konsumen telah dilakukan dengan tepat dalam hal ini 

tidak salah perhitungan. Indikator Kecepatan pengembalian nominal uang kepada 

konsumen memiliki skor tertinggi kelima dengan skor 422  hal ini berarti bahwa 
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proses pengembalian nominal uang di warung makan mi dan bakso pak Kliwon 

dipersepsikan konsumen telah dilakukan dengan cepat. Indikator Kecepatan 

penyajian makanan dan minuman kepada konsumen memiliki skor tertinggi 

keenam dengan skor 408  hal ini berarti bahwa proses penyajian hindangan di 

warung makan mi dan bakso pak Kliwon dipersepsikan konsumen telah 

menyajikan hidangan dengan cepat.  

Tabel 4.2.7                                                                                                       

Persepsi Konsumen Terhadap Bukti Fisik/Physiccal Evidence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer 2017 

SS S R TS STS

35 52 12 1 0

175 208 36 2 0

36 58 6 0 0

180 232 18 0 0

34 56 9 1 0

170 224 27 2 0

32 56 12 0 0

160 224 36 0 0

41 53 4 2 0

205 212 12 4 0

29 56 13 1 1

145 224 39 2 1

12 60 23 3 2

60 240 69 6 2

21 63 12 3 1

105 252 36 6 1

414,375 TinggiTotal Skor Rata-Rata

Tempat usaha yang 

bersih 

Peralatan makanan 

yang tersedia 

mencukupi

Peralatan makanan 

yang tersedia 

bersih

Fasilitas yang 

disediakan seperti 

lampu dan kipas 

angin berfungsi 

dan memberikan 

manfaat

Kondimen untuk 

menguatkan rasa 

seperti saos, kecap, 

sambal mencukupi

Indikator 

Variable

1

Para karyawan 

berpenampilan 

bersih dan rapi

Warna dinding 

bangunan, meja, 

kursi dan geroba 

yang menarik

2

No

3

4

5

6

7

8

Kesesuaian layout 

meja dan kursi 

untuk makan

421

430

423

420

Total Skor

433

411

377

400

Frekuensi Ketera-

ngan

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi
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Berdasarkan data diatas, semua indikator pernyataan tentang bukti fisik 

termasuk dalam kategori tinggi dengan total skor 414,375 hal ini berarti  warung 

makan mi dan bakso Pak Kliwon dipersepsikan konsumen memiliki warung yang 

bersih, peralatan untuk memakan di warung makan ini dipersepsikan konsumen 

mencukupi serta peralatan makannya bersih, fasilitas seperti lampu dan kipas 

angin dipersepsikan konsumen dapat berfungsi dan memberikan manfaat kepada 

konsumen, kondimen yang dibutuhkan konsumen seperti saos kecap sambal 

dipersepsikan konsumen mencukupi bagi konsumen, karyawan warung makan ini 

dipersepsikan konsumen telah berpenampilan rapi dan bersih, warna dinding, 

meja, gerobak dipersepsikan konsumen memiliki warna yang menarik bagi 

konsumen, Tata letak meja, kursi dipersepsikan konsumen telah sesuai dengan 

keinginan konsumen. Indikator kondimen untuk menguatkan rasa seperti saos, 

kecap, sambal mencukupi memiliki skor tertinggi dengan skor 433 hal ini berarti 

bahwa kondimen yang dibutuhkan konsumen seperti saos kecap sambal pada 

warung makan ini dipersepsikan konsumen telah mencukupi bagi konsumen. 

Indikator Peralatan makanan yang tersedia mencukupi memiliki skor tertinggi 

kedua dengan skor 430 hal ini berarti peralatan untuk memakan diwarung makan 

ini dipersepsikan konsumen bahwa peralatan untuk memakan yang dibutuhkan 

konsumen mencukupi. Indikator Peralatan makanan yang tersedia bersih memiliki 

skor tertinggi ketiga dengan skor 423 hal ini berarti warung makan mi dan bakso 

Pak Kliwon dipersepsikan konsumen menyediakan peralatan makan yang bersih. 

Indikator tempat usaha yang bersih memiliki skor tertinggi keempat dengan skor 

421 hal ini berarti bahwa warung makan mi dan bakso Pak Kliwon dipersepsikan 
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konsumen memilik warung yang bersih. Indikator fasilitas yang disediakan seperti 

lampu dan kipas angin berfungsi dan memberikan manfaat memiliki skor tertinggi 

kelima dengan skor 420  hal ini berarti bahwa fasilitas yang disediakan oleh 

warung makan mi dan bakso Pak Kliwon seperti lampu dan kipas angin 

dipersepsikan konsumen berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi 

konsumen. Indikator para karyawan berpenampilan bersih dan rapi memiliki skor 

tertinggi keenam dengan skor 411  hal ini berarti bahwa karyawan warung makan 

mi dan bakso Pak Kliwon dipersepsikan konsumen bahwa karyawan warung 

makan mi dan bakso Pak Kkliwon berpenampilan bersih dan rapi. Indikator 

kesesuaian layout meja dan kursi untuk makan memiliki skor tertinggi ketuju 

dengan skor 400 hal ini berarti Tata letak meja dan kursi warung makan mi dan 

bakso Pak Kliwon dipersepsikan konsumen sesuai dengan keinginan dari 

konsumen. Indikator warna dinding bangunan, meja, kursi dan gerobak yang 

menarik memiliki skor tertinggi kedelapan dengan skor 377  hal ini berarti bahwa 

warna dinding bangunan, meja, kursi dan gerobak pada warung makan mi dan 

bakso Pak Kliwon dipersepsikan konsumen menarik bagi konsumen. 
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Tabel 4.2.8                                                                                                                 

Persepsi Konsumen Layanan Pelanggan/Customer Service 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer 2017 

Berdasarkan data diatas, semua indikator pernyataan tentang layanan 

pelanggan termasuk dalam kategori tinggi dengan total skor 429,333 hal ini 

berarti perbaikan kesalahan penyajian makanan dan minuman pada warung makan 

mi dan bakso Pak Kliwon dipersepsikan konsumen dilakukan dengan cepat, 

ruangan warung makan mi dan bakso Pak Kliwon dipersepikan konsumen telah 

memiliki ruangan yang cukup bagi konsumen untuk mengkonsumsi makanan dan 

minuman, fentilasi udara pada warung makan mi dan bakso Pak Kliwon 

dipersepsikan konsumen memiliki fentilasi udara yang lebar sehingga membuat 

konsumen tidak merasa pengap ketika berada di dalam warung makan ini. 

Indikator Adanya fentilasi udara yang lebar memiliki skor tertinggi dengan skor 

445  fentilasi udara pada warung makan mi dan bakso Pak Kliwon dipersepsikan 

konsumen memiliki fentilasi udara yang lebar sehingga membuat konsumen tidak 

merasa pengap ketika berada di dalam warung makan ini. Indikator ketersediaan 

SS S R TS STS

30 61 6 3 0

150 244 18 6 0

32 62 5 1 0

160 248 15 2 0

49 47 4 0 0

245 188 12 0 0

429,333 TinggiTotal Skor Rata-Rata

33

34

35

Kecepatan 

perbaikan 

kesalahan dalam 

penyajian makanan 

dan minuman 

kepada konsumen

Ketersediaan 

ruangan yang 

cukup untuk 

mengkonsumsi 

makan dan 

minuman

Adanya fentilasi 

udara yang lebar

No
Indikator 

Variable

418

425

Total Skor

445

Frekuensi
Ketera-

ngan

Tinggi

Tinggi

Tinggi
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ruangan yang cukup untuk mengkonsumsi makan dan minuman memiliki skor 

tertinggi kedua dengan skor 425  hal ini berarti ruangan warung makan mi dan 

bakso Pak Kliwon dipersepsikan konsumen memiliki ruangan yang cukup untuk 

konsumen makan dan minum. Indikator Kecepatan perbaikan kesalahan dalam 

penyajian makanan dan minuman kepada konsumen memiliki skor tertinggi 

ketiga dengan skor 418  hal ini berarti perbaikan kesalahan penyajian makanan 

dan minuman pada warung makan mi dan bakso Pak Kliwon dipersepsikan 

konsumen dilakukan dengan cepat.  

4.3  Total Skor Rata-Rata Persepsi Konsumen Terhadap Bauran Pemasaran 

Restoran UMKM Warung Makan Mi dan Bakso Pak Kliwon Di Kota 

Semarang. 

       Berdasarkan perhitungan total skor rata-rata diatas terhadap variabel-variabel 

bauran pemasaran restoran yang meliputi product, price, place, promotion, 

physiccal evidence, proses, people, customer service. Diperoleh data mengenai 

total skor rata-rata persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran restoran 

UMKM warung makan mi dan bakso Pak Kliwon Di kota Semarang. Berikut telah 

tersaji tabel beserta data total skor rata-rata persepsi konsumen terhadap bauran 

pemasaran restoran UMKM warung makan mi dan bakso Pak Kliwon Di kota 

Semarang 
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Tabel 4.3.1                                                                                                                     

Total Skor Rata-Rata Persepsi Konsumen Terhadap Bauran Pemasaran 

 

 

 

                                                                                                                                             

                            Sumber: Data Primer 2017 

Total skor total rata-rata tertinggi pada persepsi konsumen terhadap bauran 

pemasaran restoran terletak pada variable people. Hal ini konsumen berpresepsi 

bahwa keunggulan dari UMKM warung makan mi dan bakso pak Kliwon terletak 

pada karyawan dan pemilik warung makan mi dan bakso Pak Kliwon yang 

mampu berperilaku sopan dan ramah serta karyawan ini mempunyai kemampuan 

menyajikan hidangan kepada konsumen dengan cepat dan tepat.  

Total skor total rata-rata terendah pada persepsi konsumen terhadap bauran 

pemasaran restoran terletak pada variable promotion. Hal ini konsumen 

berpresepsi bahwa informasi warung makan mi dan bakso pada media sosial yang 

dimiliki masih kurang jelas.  

Secara keselurahan, semua pernyataan tentang bauran pemasaran UMKM 

warung makan mi dan bakso Pak Kliwo termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini 

berarti persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran restoran UMKM warung 

makan mi dan bakso Pak Kliwon sesuai dengan kebutuhan, keinginan, selera 

konsumen.  

1 Tinggi

2 Tinggi

3 Tinggi

4 Tinggi

5 Tinggi

6 Tinggi

7 Tinggi

8 Tinggi

Tinggi9

Total Skor Rata-Rata 

Bauran Pemasaran 

Restoran

430,109

Kategori

453,5

431

Product

Price

Place

Promotion

429,333

Proses

Physiccal evidence

Customer Service

No Bauran Pemasaran 

Restoran 

Total Skor Rata-

Rata 

423,667

427,333

452

409,667

People

414,375


