
36 

 

APPENDIX 

 

Statistics          

         

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 

N Valid 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

 40 40 40 40 40 40 40 

 Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean  1.98 3.33 2.98 4.43 3.13 3.43 1.78 3.23 3.45

 2.55 3.75 3.55 3.38 2.45 2.95 1.98 3.23 

Median  2.00 3.50 3.00 5.00 3.00 3.50 1.00 3.00

 3.50 3.00 4.00 3.00 3.00 2.50 3.00 2.00 3.00 

Mode  1 4 3 5 2 4 1 4 3 3

 4 3 3 3 3 1 3 

Std. Deviation  .862 1.071 .947 .747 1.522 .636 .891 1.097

 1.154 1.085 1.006 1.011 1.125 .815 .932 .974 1.000 

Minimum  1 1 1 2 1 2 1 1 1

 1 2 2 2 1 1 1 2 

Maximum  4 5 4 5 5 4 3 5 5

 5 5 5 5 4 5 4 5 
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Apendix 2 

Interview  

Wawancara dengan Manager Horapa Citraland – Bapak Eka 

1. Sudah berapa lama restoran anda beroperasi? 

Sudah 2 tahun berdiri di Mall Citraland, Semarang 

2. Apakah dari pertama restoran ini beroperasi sudah menggunakan bahasa 

inggris dan bahasa Indonesia? 

Bahasa Indonesia, dan kemudian ditambahkan dalam bahasa Inggris 

3. Apakah menurut anda menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

dapat menaikkan penjualan? 

Iya, benar. 

4. Konsumen seperti apa yang anda harapkan untuk datang ke restoran anda? 

Iya, biasanya keluarga. 

5. Apakah menurut anda menu dalam bahasa Inggris membuat konsumen 

tertarik? 

Iya, benar terutama untuk para bule karena restoran ini terbuka juga untuk 

komsumen dari luar negeri.  

6. Apakah menu dalam bahasa Inggris adalah sebuah trend? 

Iya benar. 

7. Apakah anda setuju apabila menu yang menggunakan bahasa Inggris 

harganya lebih mahal? 

Mm, tidak juga. Semuanya kembali ke menu itu sendiri. 
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8. Apakah menurut anda menggnakan bahasa Inggris dalam menu membuat 

restoran anda semakin berkelas? 

Iya, benar.  

9. Menurut anda, menu seharusnya ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia, atau bahasa inggris saja? Mengapa? 

Keduanya, untuk membantu menjelaskan menu terutama untuk customer dari 

luar negeri.  

10. Dari kalangan atau kelas social manakah konsumen-konsumen anda? 

Konsumennya rata-rata keluarga.  

11. Apakah menurut anda faktor bahasa dalam menu mempengaruhi ketertarikan 

konsumen? Jelaskan. 

Tidak terlalu ya, karena yang lebih berpengaruh adalah menu dan rasanya. 

12. Apakah menu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia bias berpengaruh 

baik atau buruk untuk restoran anda? Mengapa? 

Iya, karena bahasa Inggris kan bahasa International jadi ini sangat 

berpengaruh baik untuk membantu konsumen dari luar negeri terutama yang 

membeli makanan di restoran ini.  
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Wawancara dengan Manager Restoran Pig Bar, Bapak Yogi – DP Mall 

Semarang 

1. Sudah berapa lama restoran anda beroperasi? 

Sudah 1 tahun restoran ini beroperasi dan baru buka hanya di DP Mall.  

2. Apakah dari pertama restoran ini beroperasi sudah menggunakan bahasa 

inggris dan bahasa Indonesia? 

Menu menggunakan bahasa Inggris namun untuk keterangannya 

menggunakan Bahasa Indonesia untuk mempermudah konsumen memahami 

jenis menunya karena disini menunya berupa babi yang menggunakan bumbu 

dari Negara Korea, Thailand, Italia, dan Vietnam, dll.  

3. Apakah menurut anda menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

dapat menaikkan penjualan? 

Ya, menyesuaikan harga pasar juga.  

4. Konsumen seperti apa yang anda harapkan untuk datang ke restoran anda? 

Konsumen non-muslim karena menunya berupa masakan babi. Jadi konsumen 

yang diharapkan adalah orang-orang Chinese dan bule.  

5. Apakah menurut anda menu dalam bahasa Inggris membuat konsumen 

tertarik? 

Untuk menarik atau tidaknya, kembali ke pasar lagi. Tapi sejauh ini menarik 

dari segi menu yang sangat jarang ya. Karena isinya babi semua.  
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6. Apakah menu dalam bahasa Inggris adalah sebuah trend? 

Iya, mengikuti trend.  

7. Apakah anda setuju apabila menu yang menggunakan bahasa Inggris 

harganya lebih mahal? 

Tidak terlalu, kita harga menyesuaikan pasar, rasa, dan porsi yang seimbang.  

8. Apakah menurut anda menggunakan bahasa Inggris dalam menu membuat 

restoran anda semakin berkelas? 

Istilah saya standar sih, namun kita memiliki ketertarikan sendiri karena 

menunya jarang dijual oleh kebanyakan pasar yang menjual mie, dan nasi 

goreng misalnya.  

9. Menurut anda, menu seharusnya ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia, atau bahasa inggris saja? Mengapa? 

Keduanya, karena konsumen yang datang bukan hanya orang Indonesia saja.  

10. Dari kalangan atau kelas social manakah konsumen-konsumen anda? 

Konsumennya biasanya menengah keatas karena harganya juga sedikit mahal. 

11. Apakah menurut anda factor bahasa dalam menu mempengaruhi ketertarikan 

konsumen? Jelaskan. 

Ya, karena kebanyakan konsumen kami adalah orang asing dan Chinese.  

12. Apakah menu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia bias berpengaruh 

baik atau buruk untuk restoran anda? Mengapa? 

Ya, sangat berpengaruh baik ditambah dengan cita rasa yang khas dari 

bumbu-bumbu impor.  
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Wawancara Manager Restoran Ta Wan Citra Land Mall Semarang – Ibu Lidia 

1. Sudah berapa lama restoran anda beroperasi? 

Sudah 1 tahun lebih 3 bulan. Cabangnya sudah banyak di kota-kota. Namun 

untuk di Semarang, kami hanya buka cabang di Citraland dan Paragon Mall. 

2. Apakah dari pertama restoran ini beroperasi sudah menggunakan bahasa 

inggris dan bahasa Indonesia? 

Iya sudah dari awal menggunakan kedua bahasa.  

3. Apakah menurut anda menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

dapat menaikkan penjualan/ 

Ya lumayan, karena kadang customer kita dari luar negeri juga.  

4. Konsumen seperti apa yang anda harapkan untuk datang ke restoran anda? 

Konsumen yang bisa puas dengan pelayanan kami saja.  

5. Apakah menurut anda menu dalam bahasa Inggris membuat konsumen 

tertarik? 

Iya menarik terutama bagi konsumen asing.  

6. Apakah menu dalam bahasa Inggris adalah sebuah trend? 
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Iya, dalam restoran kebanyakan sudah menggunakan bahasa inggris karena 

bahasa inggris jadi sebuah trend juga.  

7. Apakah anda setuju apabila menu yang menggunakan bahasa Inggris 

harganya lebih mahal? 

Tidak terlalu sih, tergantung menunya sendiri.  

8. Apakah menurut anda menggnakan bahasa Inggris dalam menu membuat 

restoran anda semakin berkelas? 

Iya benar.  

9. Menurut anda, menu seharusnya ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia, atau bahasa inggris saja? Mengapa? 

Keduanya, untuk mempermudah konsumen dalam dan luar negeri melihat 

menunya.  

10. Dari kalangan atau kelas social manakah konsumen-konsumen anda? 

Konsumen disini dari kalangan menengah ke atas, dan lebih ke keluarga.  

11. Apakah menurut anda factor bahasa dalam menu mempengaruhi ketertarikan 

konsumen? Jelaskan. 

Iya menarik, kalau disini menu kami juga menjadi modal untuk menarik 

konsumen.  

12. Apakah menu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia bias berpengaruh 

baik atau buruk untuk restoran anda? Mengapa? 

Iya berpengaruh baik karena bahasa juga sangat membantu konsumen melihat 

isi menu yang kami tawarkan.  
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Wawancara dengan Bapak Iko Sujatmoko, Manager Ikan Bakar Cianjur, 

Semarang. 

1. Sudah berapa lama restoran anda beroperasi? 

IBC ada 26 Cabang dikota-kota. Kalau yang di Semarang ada 2 Cabang di 

Kota Lama sejak 1997 dan yang di jalan Dr. Wahidin ini sudah 9 tahun ini 

beroperasi.  

2. Apakah dari pertama restoran ini beroperasi sudah menggunakan bahasa 

inggris dan bahasa Indonesia? 

Iya sudah sejak awal buka.  

3. Apakah menurut anda menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

dapat menaikkan penjualan? 

Ya, menurut saya tidak terlalu karna menyesuaikan menu yang ditawarkan.  

4. Konsumen seperti apa yang anda harapkan untuk datang ke restoran anda? 

Kami tidak memasang kriteria ya, karena siapapun boleh membeli makanan di 

restoran ini.  
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5. Apakah menurut anda menu dalam bahasa Inggris membuat konsumen 

tertarik? 

Tertarik sih tidak ya, yang pasti ini sangat membantu wisatawan luar negeri 

yang datang ke restoran ini.  

6. Apakah menu dalam bahasa Inggris adalah sebuah trend? 

Iya benar.  

7. Apakah anda setuju apabila menu yang menggunakan bahasa Inggris 

harganya lebih mahal? 

Tidak ya, kami standarkan saja dengan menu yang ditawarkan.  

8. Apakah menurut anda menggnakan bahasa Inggris dalam menu membuat 

restoran anda semakin berkelas? 

Iya, karena tujuan kita kedepan kan jadi pemimpin pasar.  

9. Menurut anda, menu seharusnya ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia, atau bahasa inggris saja? Mengapa? 

Iya keduanya, karena dapat membantu konsumen dalam dan luar negeri dalam 

melihat menu yang ditawarkan oleh kami.  

10. Dari kalangan atau kelas social manakah konsumen-konsumen anda? 

Kebanyakan dari kalangan menengah keatas, dan menengah kebawah karena 

restoran ini  juga harganya masih terjangkau.  

11. Apakah menurut anda factor bahasa dalam menu mempengaruhi ketertarikan 

konsumen? Jelaskan. 
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Ya benar. Kami juga menarik konsumen dari sisi pelayanan dan menu yang 

ditawarkan.  

12. Apakah menu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia bias berpengaruh 

baik atau buruk untuk restoran anda? Mengapa? 

Iya berpengaruh baik karena konsumen kami tidak hanya dari lokal melainkan 

mancanegara.  
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Apendix 3 

Questionnaire  

 

Para responden yang 

terhormat, 

 

 

Dalam rangka menyelesaikan studi di Fakultas Bahasa dan Seni, Unika 

Soegijapranata, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul Selling English: 

The Perception of Restaurants’ owners and customers on the use of Bilingual menu. 

Untuk itu penulis sangat berterima kasih kepada Bapak/Ibu apabila bersedia  mengisi 

kuesioner yang akan digunakan dalam rangka mengumpulkan data penelitiannya. 

Mohon agar kuesioner ini diisi dengan sebenar-benarnya. Data yang Bapak/Ibu 

berikan akan dijamin kerahasiaannya. 

Terima kasih atas bantuan Bapak/Ibu. 

Penulis 

 

Ririn Nofiya 

Petunjuk pengisian kuesioner: Berilah tanda centang (√) untuk pilihan jawaban 

Bapak/Ibu. 

 

1= sangat setuju 2= setuju 3= netral 4= tidak setuju  5= sangat 

tidak setuju 

 

NO PERNYATAAN 1 2 3 4 5 

1 Restoran dengan menu dalam bahasa Inggris adalah 

restoran yang modern. 

     

2 Restoran dengan menu bahasa Inggris adalah restoran 

yang mahal 

     

3 Makan di restoran yang menunya dalam bahasa      
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Inggris memberikan rasa bangga. 

5 Hanya orang kaya yang makan di restoran dengan 

menu dalam bahasa Inggris 

     

6 Harga makanan di restoran dengan menu bahasa 

Inggris lebih mahal daripada harga di restoran yang 

menunya dalam bahasa Indonesia 

     

7 Makan di restoran yang menunya dalam bahasa 

Inggris membuat saya merasa nyaman. 

     

8 Menu dalam bahasa Inggris membantu orang asing 

memahami menu di restoran tersebut  

     

9 Makan di restoran yang menggunakan dua bahasa, 

bahas Inggris dan Indonesia membuat saya bangga 

     

10 Restoran yang menyajikan menu dengan dua bahasa 

lebih menarik minat saya 

     

11 Restoran yang menyajikan menu dengan bahasa 

Inggris dan bahasa Indonesia membuat saya tertarik 

untuk mempelajari kedua bahasa tersebut 

     

12 Saya rela mengeluarkan uang sedikit lebih banyak 

untuk makan di restoran yang menggunakan menu 

bahasa Inggris 

     

13 Penyajian menu di restoran dengan dua bahasa atau 

lebih biasanya lebih mewah daripada menu di restoran 

dengan satu bahasa 

     

14 Harga yang ditawarkan oleh restoran dengan menu 

bahasa Inggris dan bahasa Indonesia biasanya relative 

mahal 

     

15 Saya sangat tertarik untuk membaca nama-nama 

menu yang menggunakan bahasa asing 
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16 Saya merasa puas dan senang ketika saya menemukan 

menu dengan dua bahasa 

     

17 Menu restoran dalam dua bahasa atau lebih  dapat 

membantu saya untuk memahami istilah makanan 

atau minuman dalam bahasa asing 

     

18 Restoran yang menggunakan menu dengan dua 

bahasa biasanya menyajikan makanan yang asing 

yang jarang dijumpai di restoran pada umumnya 
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