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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan kuesioner. Peneliti 

menyebarkan kuesioner kepada 30 orang responden. 

4.1. Analisis Data dan Pembahasan 

 Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan jawaban responden 

terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner untuk menjelaskan persepsi 

konsumen terhadap produk pada usaha Yom Yom Okonomiyaki. 

4.1.1. Kualitas Produk 

Berkaitan dengan teori kualitas produk yang sudah di bahas di bab 2 dan 

yang telah dianalisis: 

1. Persepsi Konsumen dari Segi Rasa

Rasa produk menurut konsumen Yom Yom, menjawab enak dengan

prosentase 83,33% dan ini membuktikan bahwa produk Yom Yom

dipersepsikan enak oleh konsumen.

2. Persepsi Konsumen dari Segi Varian Rasa

Varian rasa chicken (ayam) yang awalnya ingin dihilangkan tidak

sependapat dengan konsumen sehingga varian rasa ini akan tetap ada

di menu Yom Yom dan untuk varian rasa cheese akan ditambahkan

kedalam menu sebagai varian rasa baru.
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3. Persepsi Konsumen dari Segi Tekstur Produk

Tekstur pada produk Yom Yom yang dianalisis pada konsumen

menunjukan bahwa konsumen telah mempersepsikan bahwa produk

dari Yom Yom adalah pas.

4.1.1.1 Persepsi Konsumen dari Segi Rasa 

Gambar 4.1 

Grafik Persepsi Konsumen dari Segi Rasa 

Tabel 4.1 

Jawaban Teratas ditinjau dari Segi Rasa 

Persepsi Responden Frekuensi Persentase 

Enak 25 83.33% 

Sesuai Selera 3 10.00% 

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2016 

Berdasarkan gambar 4.1 terlihat bahwa sebagian besar responden menilai 

enak akan rasa yang ditawarkan Yom Yom Okonomiyaki sebesar 83.33%. Hal ini 

menunjukkan bahwa cita rasa produk sangat menentukan penerimaan produk 

tersebut oleh konsumen, seperti pendapat Marsum dalam Sofiana dan Budiadi 

(2015) yang menyatakan bahwa rasa merupakan salah satu faktor penting yang 
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dapat membangkitkan selera konsumen untuk membeli dan mencoba produk 

makanan tertentu. Penelitian Wijayanto, dkk (2011) juga menemukan bahwa rasa 

menjadi salah satu faktor yang menentukan keputusan konsumen untuk membeli. 

Demikian juga dengan hasil penelitian Rochmayanti (2014) yang menemukan 

bahwa tingkat kepentingan tertinggi konsumen dalam memilih suatu produk 

terdapat pada atribut rasa.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lovell (2011) faktor rasa menjadi 

pertimbangan utama bagi konsumen untuk menentukan suatu produk. Demikian 

juga dengan hasil penelitian Rahardjo (2016)  yang menemukan bahwa faktor 

yang paling penting dalam mempengaruhi preferensi konsumen dalam memilih 

produk makanan adalah rasa. Sejalan dengan hal tersebut, Lennernas et al; Glanz 

et al dalam Thunstroma dan Nordstrom (2012) menyatakan bahwa saat bertanya 

kepada konsumen, rasa biasanya paling banyak ditemukan, atau merupakan faktor 

penentu pilihan makanan yang paling penting.   

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa Okonomiyaki yang 

dimiliki oleh Yom Yom dipersepsikan enak oleh konsumen. Hal ini tentu menjadi 

kekuatan bagi Yom Yom untuk dapat menghadapi persaingan di bisnis makanan 

yang semakin kompetitif dan terus mengembangkan bisnisnya dengan 

mempertahankan kualitas rasa yang ditawarkan kepada konsumen agar tetap 

konsisten. Hasil ini menunjukkan bahwa rasa produk Yom Yom Okonomiyaki 

dipersepsikan baik oleh sebagian besar konsumen, sehingga pihak manajemen 

perlu untuk mempertahankan dan juga meningkatkan kualitas rasa dari produk 

Yom Yom Okonomiyaki.  
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4.1.1.2 Persepsi Konsumen dari Segi Varian Rasa 

 
Gambar 4.2 

Grafik Persepsi Konsumen dari Segi Varian Rasa (Chicken / Ayam Dihilangkan) 

 

Tabel 4.2 

Jawaban Teratas Alasan Tidak Setuju Varian Rasa Ayam Dihilangkan 

Persepsi Responden Frekuensi Persentase 

Chicken merupakan rasa umum yang 

mayoritas orang suka dan aman dimakan 
12 66.67% 

Tidak semua orang menyukai beef atau 

mushroom 
3 16.67% 

Adanya varian rasa terlihat menarik dan 

menjadi ciri khas Yom Yom 
3 16.67% 

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2016 

 

Berdasarkan gambar 4.2 terlihat bahwa sebagian besar responden 

berpendapat tidak setuju terhadap adanya varian rasa chicken atau ayam yang 

dihilangkan sebanyak 68%, alasan sebagian besar konsumen tidak menyetujui 

adalah rasa ayam merupakan rasa umum yang mayoritas orang suka dan aman 

dimakan sebesar 66.67% 



 

 
 

27 

 
Gambar 4.3 

Grafik Persepsi Konsumen dari Segi Varian Rasa (Menambahkan Varian Cheese) 

 

Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

berpendapat setuju jika Yom Yom Okonomiyaki menambahkan varian rasa 

cheese sebanyak 97%. Hal ini menunjukkan bahwa varian rasa sangat penting 

bagi konsumen, mengingat konsumen memiliki selera yang berbeda-beda, 

sehingga dengan adanya varian rasa dapat memberikan alternatif kepada 

konsumen. Hal ini didukung oleh Weis dalam Schneiders (2011:36) yang 

menjelaskan bahwa variasi produk adalah salah satu alternatif yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja produknya karena 

berbagai produk dapat memberikan manfaat kepada konsumen. Demikian juga 

dengan hasil penelitian Rochmayanti (2014) yang menemukan bahwa salah satu 

tingkat kepentingan yang dipertimbangkan konsumen dalam memilih suatu 

produk adalah pada atribut variasi rasa. 
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Hasil ini menunjukkan bahwa variasi rasa dalam produk Yom Yom 

Okonomiyaki sangat penting agar dapat memberikan beberapa alternatif pilihan 

konsumen dan juga mengurangi kebosanan konsumen pada varian rasa yang 

sudah ada. Disamping itu adanya variasi rasa produk Yom Yom Okonomiyaki 

dengan menambahkan varian rasa cheese dapat memperluas pangsa pasar Yom 

Yom Okonomiyaki yang suka dengan keju, seperti Guiltinan dalam Firdaus dan 

Harti (2014) yang menyatakan bahwa varian produk bertujuan untuk menambah 

produk baru guna melayani pasar yang besar. 

4.1.1.3 Persepsi Konsumen dari Segi Tekstur Produk 

 
Gambar 4.4 

Grafik Persepsi Konsumen dari Segi Tekstur Produk 

 

Tabel 4.3 

Jawaban Teratas ditinjau dari Segi Tekstur Produk 

Persepsi Responden Frekuensi Persentase 

Lembut 17 56.67% 

Pas 7 23.33% 

Enak 3 10.00% 
Sumber: Data Olahan Peneliti, 2016 

 

Berdasarkan gambar 4.4 dan tabel 4.3 terlihat bahwa sebagian besar 

responden sebanyak 45% menilai tekstur produk yang ditawarkan Yom Yom 

Okonomiyaki adalah Pas. Hal ini menunjukkan bahwa Yom Yom Okonomiyaki 
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sangat memperhatikan kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen, 

mengingat tekstur produk merupakan salah satu karakteristik dalam kualitas 

makanan, seperti yang dikemukakan oleh Wijayanto, dkk (2011) yang 

menjelaskan bahwa tekstur menjadi salah satu faktor yang menentukan keputusan 

konsumen untuk membeli. Demikian juga dengan hasil penelitian Rochmayanti 

(2014) yang menemukan bahwa salah satu tingkat kepentingan yang 

dipertimbangkan konsumen dalam memilih suatu produk adalah pada atribut 

tekstur. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tekstur dalam suatu produk 

khususnya produk Okonomiyaki sangat penting untuk diperhatikan oleh Yom 

Yom Okonomiyaki karena sebagian besar konsumen mempersepsikan produk 

Okonomiyaki yang ditawarkan oleh Yom Yom Okonomiyaki memiliki tekstur 

yang lembut, seperti Purwono dkk (2014) yang menemukan bahwa tekstur 

menjadi ciri produk yang paling penting bagi konsumen dalam memilih daging 

sapi. 

 

4.1.2. Serviceability 

 Berkaitan dengan teori serviceability yang terdapat di bab 2 dan 

pembahasan dalam penelitian ini akan dilakukan pembahasan lebih lanjut 

mengenai 2 hal, yaitu: 
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1. Kemudahan pemesanan produk 

 Pemesanan produk akan lebih mudah karena pelanggan akan 

dimudahkan melakukan pemesanan yaitu dengan kami menambahkan 

media online. 

2. Kemudahan pengiriman produk 

 Pengiriman produk yang kami tawarkan akan lebih mudah lagi 

dijangkau oleh konsumen dikarenakan kami akan menjadikan Go-jek 

sebagai pilihan untuk melakukan pengiriman produk. 

4.1.2.1. Persepsi Konsumen dari Segi Kemudahan Pemesanan 

 
Gambar 4.5 

Grafik Persepsi Konsumen dari Segi Kemudahan Pemesanan (Tambahan Media Online 

Untuk Pemesanan Pre-Order) 

 

Tabel 4.4 

Jawaban Teratas Tambahan Media Online Untuk Pemesanan Pre-Order 

Persepsi Responden Frekuensi Persentase 

Cukup melalui media bbm, line dan whatsapp 16 53.33% 

Tambahan Instagram 11 36.67% 

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2016 
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Berdasarkan gambar 4.5 dan tabel 4.4 terlihat bahwa sebagian besar 

responden sebesar 53.3% menilai bahwa untuk pemesanan pre-order cukup 

melalui media bbm, line dan whatsapp, namun terdapat juga konsumen yang 

menginginkan adanya pemesanan pre-order melalui instagram sebesar 36.67%. 

Hal tersebut guna memudahkan konsumen untuk melakukan pemesanan dalam 

pembelian produk Okonomiyaki di Yom Yom, karena pada saat ini instagram 

menjadi media sosial yang paling banyak digunakan. Hasil ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar konsumen mempersepsikan bahwa perlu adanya 

kemudahan pemesanan dengan penambahan pemesanan melalui online seperti 

Instagram. Hal ini menunjukkan pentingnya kemudahan pemesanan melalui 

online karena akan dapat memudahkan konsumen untuk memesan produk 

Okonomiyaki di Yom Yom. Disisi lain, media online seperti instagram memiliki 

peran penting dalam memasarkan suatu produk karena pada jaman sekarang 

sebagian besar orang memanfaatkan internet dalam berbagai bidang termasuk 

pemesanan makanan, seperti Laudon and Traver dalam Katawetawaraks dan 

Wang (2011) yang menyatakan bahwa sebelum konsumen memutuskan untuk 

membeli, konsumen memerlukan informasi tambahan dan jika konsumen tidak 

memiliki cukup informasi, mereka akan mencari melalui saluran online.  

Hal tersebut menunjukkan peran media sosial sangat penting bagi 

produsen dalam menjual produk ke konsumen. Menurut sebagian besar 

konsumen, instagram sudah memiliki banyak pengguna, sehingga akan lebih 

memungkinkan bagi Yom Yom Okonomiyaki mengembangkan pangsa pasarnya. 

 



 

 
 

32 

 
Gambar 4.6 

Grafik Persepsi Konsumen dari Segi Kemudahan Pemesanan (Melakukan Penjualan Pre-

Order Saja) 

 

Berdasarkan gambar 4.6 terlihat bahwa sebagian besar responden 

sebanyak 48% responden setuju jika Yom Yom Okonomiyaki hanya melakukan 

penjualan pre-order. Dengan fasilitas pre order, akan memiliki kemudahan 

mendapat barang-barang terbaru yang diinginkan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa konsumen menginginkan adanya kemudahan dalam mendapatkan produk 

Yom Yom Okonomiyaki, sehingga perlu mempertimbangkan adanya sistem pre 

order kepada pelanggan sebagai upaya strategi diferensiasi pelayanan, seperti 

Kotler (2010) yang menyatakan bahwa memberikan kemudahan pelayanan dapat 

menjadi penerapan strategi diferensiasi pelayanan. 
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4.1.2.2. Persepsi Konsumen dari Segi Kemudahan Pengiriman 

 
Gambar 4.7 

Grafik Persepsi Konsumen dari Segi Layanan Delivery Order 

 

Berdasarkan gambar 4.7 terlihat bahwa sebagian besar responden 

memberikan setuju jika Yom Yom Okonomiyaki melakukan kerjasama dengan 

jasa Delivery makanan sebanyak 97% responden. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen menginginkan adanya kemudahan mendapatkan produk tanpa harus 

mendatangi tempat (Delivery Order). Dalam hal ini, Yom Yom Okonomiyaki 

dapat melakukan kerja sama dengan jasa delivery yang dipersepsikan baik oleh 

konsumen seperti terlihat pada tabel 4.5 berikut ini. 

Tabel 4.5 

Jawaban Teratas Jasa Delivery Makanan Jasa Delivery Makanan 

Persepsi Responden Frekuensi Persentase 

Gojek 19 90.48% 

Semua jasa delivery cocok 2 9.52% 
Sumber: Data Olahan Peneliti, 2016 

Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa sebagian besar konsumen 

mempersepsikan Gojek sebagai jasa delivery yang baik sebesar 90.48%. Sebagian 

besar responden berpendapat bahwa lokasi di mall membuat konsumen malas 
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untuk membeli, karena harus masuk kedalam mall dan hal tersebut cenderung 

membutuhkan waktu yang lama, sehingga responden mengharapkan adanya 

kemudahan melalui Delivery Order.  

Hal ini juga merupakan salah satu strategi diferensiasi pelayanan yang 

dapat memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan produk Yom 

Yom Okonomiyaki, seperti yang dikemukakan oleh Kotler (2011) bahwa 

diferensiasi dapat dilakukan melalui beberapa cara salah satunya adalah 

diferensiasi pelayanan yang dapat dilakukan dengan menawarkan layanan pesan 

antar (Delivery Order) guna memberikan kemudahan bagi konsumen dalam 

mendapatkan produk. Hal ini menunjukkan bahwa layanan delivery order dapat 

membantu meningkatkan persepsi positif konsumen, seperti Singh dalam 

Nadzirah et al (2013) yang menjelaskan bahwa layanan delivery dapat 

mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan. 

Adapun alasan konsumen memiliki Gojek sebagai jasa deliver pengiriman 

Yom Yom Okonomiyaki dapat dilihat sebagai berikut ini. 

Tabel 4.6 

Jawaban Teratas Alasan Memilih Jasa Delivery 

Persepsi Responden Frekuensi Persentase 

Banyak penggunanya 10 58.82% 

Pemesanan mudah 6 35.29% 

Harga murah dan cepat 1 5.88% 
Sumber: Data Olahan Peneliti, 2016 

 Berdasarkan tabel 4.6 dapat terlihat bahwa alasan konsumen memilih 

Gojek sebagai jasa delivery adalah Gojek yang banyak pengunanya sebesar 

58.82%. 
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4.2. Implikasi Manajerial 

Implikasi manajerial dari pembahasan dan hasil analisis dalam penelitian 

tentang persepsi konsumen terhadap produk Y 

om Yom Okonomiyaki diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan terutama bagi Yom Yom Okonomiyaki yang menciptakan 

produk Okonomiyaki agar dapat merebut pangsa pasar yang ada. Adapun 

implikasi manajerial ini ditinjau berdasarkan beberapa penilaian konsumen akan 

produk Yom Yom Okonomiyaki yang terdiri dari  : 

 

4.2.1. Rasa 

Berdasarkan data-data hasil penelitian pada variabel rasa, dapat dibuat 

implikasi manajerial terkait dengan rasa seperti terlihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.7 

Implikasi Manajerial Untuk Variabel Rasa 

Kondisi Saat Ini Implikasi Manajerial 

Rasa Okonomiyaki yang 

ditawarkan Yom Yom 

dipersepsikan enak oleh 

konsumen 

1. Yom Yom dapat 

mempertahankan cita rasa 

Okonomiyaki dengan selalu 

memperhatikan kualitas bahan 

baku yang digunakan. 

2. Yom Yom dapat 

mempertahankan cita rasa 

dengan menerapkan SOP 

pembuatan Yom Yom agar rasa 

yang dihasilkan tetap konsisten 

 

 

4.2.2. Varian rasa 

Berdasarkan data-data hasil penelitian pada variabel Varian Rasa, dapat 

dibuat implikasi manajerial terkait dengan Varian Rasa seperti terlihat pada tabel 

berikut ini. 
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Tabel 4.8 

Implikasi Manajerial Untuk Variabel Varian Rasa 

Kondisi Saat Ini Implikasi Manajerial 

1. Yom Yom menawarkan 

Okonomiyaki dengan 

varian rasa original, 

chicken, beef, mushroom, 

chili tuna dan crab stick 

1. Kedepannya agar Yom Yom 

menambahkan varian rasa yang 

berbeda tanpa mengurangi varian 

rasa yang ada. Hal ini dapat 

dilakukan dengan melakukan 

survey kepada konsumen dengan 

menanyakan rasa apa yang 

memungkinkan untuk 

dikembangkan oleh Yom Yom 

dalam produk Okonomiyaki 

2. Yom Yom akan 

menambahkan varian rasa 

cheese 

2. Kedepannya Yom Yom dapat 

menambahkan varian rasa cheese 

mengingat banyaknya persepsi 

positif konsumen akan 

penambahan rasa keju yang mana 

banyak konsumen menyukai 

keju, namun sebaiknya Yom 

Yom dapat melakukan percobaan 

dengan memberikan tester 

kepada konsumen Okonomiyaki 

rasa keju atau hanya dengan 

menambahkan topping cheese. 

Setelah memberikan tester akan 

menanyakan pendapat konsumen 

dengan rasa cheese tersebut. 

 

4.2.3. Tekstur Produk 

Berdasarkan data-data hasil penelitian pada variabel Tekstur Produk, dapat 

dibuat implikasi manajerial terkait dengan Tekstur Produk seperti terlihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.9 

Implikasi Manajerial Untuk Variabel Tekstur Produk 

Kondisi Saat Ini Implikasi Manajerial 

1. Tekstur produk Okonomiyaki 

yang ditawarkan Yom Yom 

dipersepsikan lembut oleh 

konsumen 

1. Yom Yom dapat 

mempertahankan tekstur produk 

yang pas dengan 

memperhatikan secara detail 
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Kondisi Saat Ini Implikasi Manajerial 

 tahap demi tahap dalam 

pembuatannya agar didapatkan 

produk dengan tekstur lembut. 

2. Konsumen mempersepsikan 

produk Okonomiyaki yang 

ditawarkan Yom Yom 

memiliki tekstur yang pas 

2. Yom Yom dapat melakukan 

survey ke tempat lain yang 

menawarkan produk 

Okonomiyaki dengan mencoba 

produk tersebut agar dapat 

mengetahui perbandingan 

tekstur produk yang dimiliki 

dengan kompetitor. Dengan 

survey tersebut dapat dilakukan 

perbaikan guna mendapatkan 

tekstur yang sesuai. 

 

Berdasarkan data-data hasil penelitian pada variabel Varian Rasa, dapat 

dibuat implikasi manajerial terkait dengan Varian Rasa seperti terlihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.10 

Implikasi Manajerial Untuk Variabel Varian Rasa 

Kondisi Saat Ini Implikasi Manajerial 

1. Yom Yom menawarkan 

Okonomiyaki dengan 

varian rasa original, 

chicken, beef, mushroom, 

chili tuna dan crab stick 

1. Kedepannya agar Yom Yom 

menambahkan varian rasa yang 

berbeda tanpa mengurangi 

varian rasa yang ada. Hal ini 

dapat dilakukan dengan 

melakukan survey kepada 

konsumen dengan menanyakan 

rasa apa yang memungkinkan 

untuk dikembangkan oleh Yom 

Yom dalam produk 

Okonomiyaki 

2. Yom Yom akan 

menambahkan varian rasa 

cheese 

2. Kedepannya Yom Yom dapat 

menambahkan varian rasa 

cheese mengingat banyaknya 

persepsi positif konsumen akan 

penambahan rasa keju yang 

mana banyak konsumen 

menyukai keju, namun 

sebaiknya Yom Yom dapat 

melakukan percobaan dengan 
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Kondisi Saat Ini Implikasi Manajerial 

memberikan tester kepada 

konsumen Okonomiyaki rasa 

keju atau hanya dengan 

menambahkan topping cheese. 

Setelah memberikan tester akan 

menanyakan pendapat 

konsumen dengan rasa cheese 

tersebut. 

 

4.2.4. Kemudahan Pemesanan 

Berdasarkan data-data hasil penelitian pada variabel Kemudahan 

Pemesanan, dapat dibuat implikasi manajerial terkait dengan Kemudahan 

Pemesanan seperti terlihat pada tabel berikut ini 

Tabel 4.11 

Implikasi Manajerial Untuk Variabel Kemudahan Pemesanan 

Kondisi Saat Ini Implikasi Manajerial 

1. Saat ini pemesanan pre-

order hanya dilakukan 

melalui media bbm, line 

dan whatsapp 

1. Sebaiknya Yom Yom dapat 

menambahkan sosial media 

untuk pemesanan pre-order 

guna memberikan kemudahan 

pemesanan khususnya bagi 

pelanggan baru yang mana 

media sosial adalah wadah yang 

dapat menjangkau masyarakat 

lebih luas seperti instagram 

 

4.2.5. Layanan Pengiriman 

Berdasarkan data-data hasil penelitian pada variabel Layanan Pengiriman 

dapat dibuat implikasi manajerial terkait dengan Layanan Pengiriman seperti 

terlihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.12 

Implikasi Manajerial Untuk Variabel Layanan pengiriman 

Kondisi Saat Ini Implikasi Manajerial 

Saat ini Yom Yom tidak 

menawarkan layanan delivery 

order kepada konsumen 

1. Kedepannya Yom Yom dapat 

melakukan kerja sama dengan 

jasa delivery seperti gojek 

dalam memberikan layanan 

pesan antar kepada konsumen 

guna memberikan kemudahan 

konsumen dalam mendapatkan 

produk Okonomiyaki dari Yom 

Yom 

 


