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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Warunk Upnormal Dharmahusada merupakan restoran yang terletak di 

jalan raya dan sangat strategis, tepatnya di Jl. Dharmahusada No. 64, Surabaya. 

Lokasi restoran ini sangat mudah dijangkau dan dapat dicari melalui google maps 

ataupun aplikasi Waze. Letaknya hanya 3.2 km menuju Galaxy Mall Surabaya dan 

3.1 km menuju balai kota atau pusat kota Surabaya. Berikut adalah peta lokasi 

Warunk Upnormal Dharmahusada melalui google maps : 

Gambar 4.1. Peta lokasi Warunk Upnormal Dharmahusada 

Warunk Upnormal Dharmahusada adalah restoran franchise dan satu-

satunya di Surabaya yang memiliki 100 stop kontak yang disediakan masing-

masing satu buah di setiap meja dengan wifi kecepatan 100 Mbps. Tak hanya itu, 

restoran ini juga memiliki private room bagi yang sudah memesan dan beberapa 

board game yang disediakan di lemari dan dipinjamkan secara gratis. Hal tersebut 
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menjadi keunggulan kompetitif berupa atmosfer yang menunjang, sehingga 

banyak anak muda yang datang ke sana didukung harga yang ekonomis, yakni 

mulai IDR 12.000 hingga 37.000 belum termasuk ppn. 

 

Gambar 4.2. Papan nama Warunk Upnormal Dharmahusada 

 

Gambar 4.3. Stop kontak di meja Penulis 

Ruangan di Warunk Upnormal Dharmahusada terbagi menjadi smoking 

dan non-smoking. Untuk private room berada di halaman luar dekat smoking 

room. Pemilik memiliki kebijakan setiap konsumen dapat menikmati ruangan 

tersebut asal memesan terlebih dahulu. Hal ini menjadi keunikan Warunk 

Upnormal Dharmahusada, karena belum ada banyak restoran di Surabaya yang 

memiliki ruangan pribadi seperti itu. 
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Gambar 4.4. Private room Warunk Upnormal Dharmahusada 

 4.1.1 Sejarah Perusahaan 

  Warunk Upnormal Dharmahusada didirikan pada tanggal 4 April 

2017 di Jl. Dharmahusada No. 64, Surabaya. Pemiliknya bernama 

Christoper berusia 25 tahun. Awal mula Christoper membeli franchise dan 

mendirikan Warunk Upnormal Dharmahusada adalah karena ia merasa 

konsep restoran ini sesuai dengan anak muda zaman sekarang, yang 

mementingkan internet, tempat nongkrong, butuh stop kontak untuk 

mengisi daya handphone, dan sebagainya. Christoper juga menyatakan 

bahwa anak muda zaman sekarang senang memakan Indomie, dan senang 

dengan makanan murah atau harga ekonomis, di mana Warunk Upnormal 

menyajikan makanan pokok berupa Indomie dan harganya ekonomis. 

Pusat Warunk Upnormal berada di Bandung dipelopori oleh 4 

pemilik, dengan pencetus pertama bernama Rex Marindo. Website 

resminya adalah www.warunkupnormal.com. Hingga sekarang, franchise 

Warunk Upnormal sudah mencapai 60 lebih di berbagai kota dan bahkan 

pulau berbeda, seperti Bandung, Bekasi, Jakarta, Cirebon, Depok, Cimahi, 

http://www.warunkupnormal.com/
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Tangerang, Bogor, Jogjakarta, Solo, Surabaya, Malang, Purwokerto, 

Kediri, Batam, Lampung, Makasar, Samarinda, Pekanbaru, Madura, dan 

sebagainya. 

 

Gambar 4.5. Warunk Upnormal Dharmahusada 

 4.1.2 Visi dan Misi 

 

Gambar 4.1.2. Logo Warunk Upnormal 

Slogan restoran ini adalah  “Warunk Upnormal, Pelopor Indomie 

Kekinian!”. Sedangkan visi dan misinya adalah sebagai berikut : 
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  4.1.2.1 Visi 

Visi Warunk Upnormal Dharmahusada adalah menjadi 

restoran yang inovatif serta unik dengan mengambil konsep 

warung namun bangunan sesungguhnya adalah restoran.  

  4.1.2.2 Misi 

  Misinya adalah menetapkan pelayanan konsisten (senyum 

dan sopan) serta terus menginovasi makanan dan minuman inovatif 

sesuai visinya dan juga tetap menetapkan harga ekonomis seperti 

konsep warung.  

 4.1.3 Tujuan Perusahaan 

  Tujuan Warunk Upnormal Dharmahusada adalah untuk 

memuaskan konsumen dengan produk dan jasa yang disediakan serta 

menjaga profesionalitas kinerja dan juga menjalankan usaha sesuai slogan 

yang dimilikinya. Melihat segmen yang dituju adalah anak muda, Warunk 

Upnormal Dharmahusada akan terus menginovasi suasana yang nyaman 

sesuai kriteria anak muda dengan makanan dan minuman harga ekonomis. 

 4.1.4 Manajemen Perusahaan 

 Manajemen Warunk Upnormal Dharmahusada antara lain : 

a. Manajemen operasional menetapkan pegawai harus fokus kepada 

pelayanannya. Pelayanan yang baik menciptakan loyalitas konsumen. 

b. Manajemen pemasaran melalui words of mouth, atau mulut ke mulut 

seta jejaring sosial seperti instagram, website, dan sebagainya. 
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c. Manajemen keuangan menggunakan software mesin kasir agar 

mempermudah pembukuan maupun perencanaan keuangan. 

d. Manajemen SDM dengan mengadakan training ke pegawai serta harus 

bekerja sesuai SOP yang ditetapkan. 

 4.1.5 Struktur Organisasi 

Tabel 4.1.5. Struktur Organisasi Warunk Upnormal Dharmahusada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6 Produk Warunk Upnormal Dharmahusada 

Produk yang dijual di Warunk Upnormal Dharmahusada adalah 

Indomie dan ayam yang diinovasikan, roti bakar, kentang, nasi, tahu, beef, 

sosis, dan minuman-minuman seperti kopi, milkshake, jus sehat, dan lain 

sebagainya. Berikut adalah contoh menu yang Penulis foto dari restoran : 

 

Direktur 

Manajemen Representatif 

Manajer 

 

Koor. Kitchen Koor. Bar Koor. Server 

Staff Staff Staff Staff Staff Staff 
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Gambar 4.1.6.1. Menu Indomie 

 

Gambar 4.1.6.2 Harga Menu Indomie 
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Gambar 4.1.6.3. Menu Lainnya 

Indomie yang disediakan misalnya Indomie Sadis Mampus, 

Indomie Goreng Chili Beef, Indomie Soto Samin, Indomie Goreng 

Kangkung Pedas, Indomie Tongkol Balado, dan sebagainya. Untuk ayam, 

ada Ayam Geprek Sambal Konslet, Ayam Cikrezz, Ayam Geprek Sambal 

Matah, dan lain-lain. Disediakan juga Nasi Gila Abang Ganteng, Bakso 

Wagyu, Roti Egg Syamsudin, Roti Half-half Greentea Nutella, dan 

sebagainya. Minumannya juga disediakan seperti Taro Latte, Greentea 

Latte, Banana Latte, Ice Lychee Upnormal, Kopi Gatot Kaca, dan 

sebagainya. Mengenai harga, dapat dilihat di gambar 4.1.6 untuk Indomie, 

sedangkan untuk nasi-nasi inovatif lainnya berkisar antara IDR 12.000-

37.000 yang paling mahal. Minumannya di bawah IDR 30.000.  

4.2 Hasil Kuesioner 

Responden dalam penelitian ini adalah konsumen Warunk Upnormal 

Dharmahusada baik yang mengenal maupun mengetahui dan memiliki minat 
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untuk mencoba. Jumlah responden yang mengisi kuesioner online adalah 100 

orang. Melalui kuesioner online tersebut, Penulis mendapat data antara lain : 

 

Gambar 4.2.1. Hasil Jenis Kelamin Responden. 

Jenis kelamin responden yang mengisi adalah pria dan wanita. Hasil 

menunjukkan responden dengan jenis kelamin pria sebesar 54% dan wanita 46%, 

yang berarti responden pria berjumlah 54 orang dan wanita berjumlah 46 orang. 

 

 

Gambar 4.2.2 Hasil Usia Responden. 

Rentang usia responden yang mengisi adalah <15 tahun, 15-30 tahun, dan 

>30 tahun. Hasil menunjukkan responden dengan usia <15 tahun sebesar 4% (4 

orang), 15-30 tahun sebesar 90% (90 orang), dan >30 tahun sebesar 6% (6 orang). 
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Dari hasil kuesioner di atas, dapat dilihat mayoritas konsumen Warunk 

Upnormal Dharmahusada adalah anak muda baik pria maupun wanita yang 

berusia 15-30 tahun.  

4.2.1 Analisa Statistik Deskriptif 

 Penulis telah menganalisis data kuesioner online yang telah diisi 

responden di mana terdapat variabel harga, atmosfer, dan minat beli. Dari 

kuesioner tersebut diperoleh analisa statistik deskriptif sebagai berikut. 

Tabel 4.2.1. Analisa Statistik Deskriptif 

No. Variabel / Indikator Mean Keterangan 

1. Keterjangkauan harga 

Harga bersaing dengan kompetitor 

Harga sebanding dengan produk 

yang ditawarkan 

Harga 

4,07 

3,78 

3,99 

 

3,95 

Setuju 

Setuju 

Setuju 

 

Setuju 

2. Eksterior  

General interior 

Layout toko 

Interior Display 

Atmosfer 

4,23 

4,25 

4,19 

4,17 

4,21 

Sangat setuju 

Sangat setuju 

Setuju 

Setuju 

Sangat setuju 

3. Konsumen membeli berkelanjutan. 

Konsumen membeli setidaknya 

seminggu sekali. 

Bersedia meningkatkan frekuensi 

pembelian. 

Bersedia merekomendasikan kepada 

teman dan keluarga. 

Minat Beli Konsumen 

3,92 

3,43 

 

3,76 

 

3,98 

 

3,78 

Setuju 

Setuju 

 

Setuju 

 

Setuju 

 

Setuju 
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Dari tabel di atas, variabel harga yang memiliki nilai mean 

tertinggi adalah dengan indikator keterjangkauan harga, yakni 4,07 

kategori setuju. Sedangkan nilai mean terendah adalah indikator harga 

bersaing dengan kompetitor sejumlah 3,78 kategori setuju.  Nilai mean 

rata-rata dari variabel harga adalah 3,95 dengan kategori setuju. 

Berikutnya adalah variabel atmosfer. Nilai mean tertinggi adalah 

dengan indikator general interior, yakni 4,25 kategori sangat setuju. 

Sedangkan nilai mean terendah adalah indikator interior display sejumlah 

4,17 kategori setuju.  Nilai mean rata-rata dari variabel atmosfer adalah 

4,21 dengan kategori sangat setuju. 

Variabel terakhir adalah minat beli konsumen. Nilai mean tertinggi 

adalah dengan indikator bersedia merekomendasikan ke teman dan 

keluarga, yakni 3,98 kategori setuju. Sedangkan nilai mean terendah 

adalah indikator konsumen membeli setidaknya seminggu sekali, sejumlah 

3,43 kategori setuju.  Nilai mean rata-rata dari variabel minat beli 

konsumen adalah 3,78 dengan kategori setuju. 

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 4.3.1 Uji Validitas 

 Berikut Penulis lampirkan hasil uji validitas : 
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Tabel 4.3.1.1 Uji Validitas Harga. 

Correlations 

 x11 x12 x13 HARGA 

x11 Pearson 

Correlation 
1 .594** .869** .933** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

x12 Pearson 

Correlation 
.594** 1 .525** .796** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

x13 Pearson 

Correlation 
.869** .525** 1 .912** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 

HARG

A 

Pearson 

Correlation 
.933** .796** .912** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

   Dari tabel di atas dapat dilihat variabel harga memiliki hasil valid. 

 

Tabel 4.3.1.2 Uji Validitas Atmosfer. 

Correlations 

 x21 x22 x23 x24 

AT

MO

SFE

R 

x21 Pearson 

Correlation 
1 .641** .728** .653** 

.871
** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

x22 Pearson 

Correlation 
.641** 1 .698** .605** 

.847
** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 
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x23 Pearson 

Correlation 
.728** .698** 1 .673** 

.900
** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

x24 Pearson 

Correlation 
.653** .605** .673** 1 

.845
** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 

ATM

OSF

ER 

Pearson 

Correlation 
.871** .847** .900** .845** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  Dari tabel di atas dapat dilihat variabel atmosfer hasilnya  valid. 

Tabel 4.3.1.3 Uji Validitas Minat beli. 

Correlations 

 y11 y12 y13 y14 MINAT 

y11 Pearson 

Correlation 
1 .678** .820** .785** .902** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

y12 Pearson 

Correlation 
.678

**
 1 .788

**
 .686

**
 .878

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

y13 Pearson 

Correlation 
.820** .788** 1 .790** .943** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

y14 Pearson 

Correlation 
.785** .686** .790** 1 .895** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 

MI

NA

T 

Pearson 

Correlation 
.902** .878** .943** .895** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 
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           Pada tabel di atas dapat dilihat variabel minat beli hasilnya valid. 

Dari hasil-hasil tersebut memiliki kesimpulan bahwa kuesioner 

yang digunakan sudah valid karena semua variabel yang digunakan 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 dimana 0,00 < 0,05, yang berarti 

setiap pernyataan kuesioner valid. 

 4.3.2 Uji Reliabilitas 

Berikut Penulis lampirkan hasil uji reliabilitas : 

Tabel 4.3.2.1 Uji Reliabilitas. 

No. Variabel Koefisien Reliabilitas Hasil 

1. Harga (X1) 0,855 Reliabel 

2. Atmosfer (X2) 0,889 Reliabel 

3. Minat beli (Y) 0,926 Reliabel 

Sumber : Data Penulis (2018) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai croanbach alpha >0,6. 

Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner reliabel sehingga dapat digunakan 

untuk kedepannya.  

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

 4.4.1 Uji F 

 Penulis menyajikan Uji F dengan hasil model fit sebagai berikut : 

Tabel 4.4.1. Uji F 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 983.641 2 491.821 68.886 .000b 

Residual 692.549 97 7.140   

Total 1676.190 99    
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4.4.2   Uji T 

           Uji T dilakukan untuk menguji secara signifikan pengaruh masing- 

masing atau parsial variabel harga dan atmosfer terhadap variabel minat 

beli. Berikut tabel hasil uji T : 

Tabel 4.4.2. Uji T 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -3.809 1.730  -2.201 .030 

HARGA .884 .118 .548 7.495 .000 

ATMOSFER .500 .107 .343 4.685 .000 

a. Dependent Variable: MINAT 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan hasil sebagai berikut :  

Hipotesis 1 : Pengaruh Harga (X1) terhadap Minat Beli Konsumen (Y) 

Berdasarkan tabel 4.4.2, besarnya nilai signifikansi variabel harga 

adalah 0,00 atau < (0,05). Dari pernyataan tersebut berarti harga (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen Warunk Upnormal 

Dharmahusada.  

Harga yang ekonomis dapat menciptakan tingginya minat beli 

konsumen. Maka dari itu hipotesis pertama penelitian ini sudah dapat 

dibuktikan kebenarannya, dengan hipotesis “harga berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli konsumen Warunk Upnormal Dharmahusada”.  

Hipotesis 2 : Pengaruh Atmosfer (X2) terhadap Minat Beli (Y) 

Berdasarkan tabel 4.4.2, besarnya nilai signifikansi variabel 
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atmosfer adalah 0,00 atau < (0,05). Dari pernyataan tersebut berarti 

atmosfer (X2) berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen 

Warunk Upnormal Dharmahusada.  

Atmosfer yang nyaman dan menunjang dapat menciptakan 

tingginya minat beli konsumen. Maka dari itu hipotesis kedua penelitian 

ini sudah dapat dibuktikan kebenarannya, yakni “atmosfer berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli konsumen Warunk Upnormal 

Dharmahusada”.  

Dari hasil Uji T di atas, diperoleh persamaan analisis regresi linear 

berganda yang signifikan sebagai berikut : 

Y = -3,809 + 0,884 X1 + 0,500 X2 

4.5 Pembahasan 

Berdasar hasil kuesioner, dapat dilihat profil demografi responden jenis 

kelamin pria dan wanita, dengan persentase pria 54% dan wanita 46%, serta usia 

responden dengan rentang <15 tahun 4%, 15-30 tahun 90%, dan >30 tahun 6%. 

Menurut hasil statistik deskriptif, nilai mean rata-rata dari variabel harga 

adalah 3,95 dengan kategori setuju, variabel atmosfer 4,21 dengan kategori sangat 

setuju, dan variabel minat beli konsumen 3,78 kategori setuju. Dari hasil tersebut, 

konsumen memandang harga dan atmosfer yang ditawarkan sudah sesuai. Hal ini 

dapat dibuktikan dari hasil analisa mean di atas dengan kategori rata-rata setuju. 

Dari hasil analisis regresi linear berganda, ditemukan bahwa harga 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Hal ini sesuai dengan pendapat jurnal 

Santoso (2016) yang menyatakan harga berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap minat beli konsumen. Begitu pula dengan jurnal Hussin, et al (2013) 

dalam Satria (2017), yang menyatakan harga berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli.  

Atmosfer juga didapatkan hasil memiliki pengaruh signifikan terhadap 

minat beli konsumen.. Hal ini didukung dengan jurnal Meldarianda (2010) yang 

mengungkapkan bahwa atmosfer restoran secara positif mempengaruhi minat beli 

konsumen. Begitu pula dengan jurnal Widyanto et al (2014) dalam (Santoso, 

2016), yang menyatakan atmosfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat beli. 

Dari hasil-hasil tersebut, ditemukan bahwa persepsi konsumen terhadap 

harga dalam kategori setuju dan atmosfer sangat setuju, serta harga dan atmosfer 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Maka dari itu, dari semua hasil di 

atas, disimpulkan bahwa semua hipotesis didukung, yakni hipotesis pertama harga 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli dan hipotesis kedua atmosfer 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli, dimana pengaruhnya adalah 

positif. Hal ini karena konsumen Warunk Upnormal Dharmahusada menyetujui 

bahwa harga yang ditawarkan ekonomis serta menyetujui suasana di sana 

nyaman, mulai dari internet yang cepat, ada stop kontak di setiap meja, ada 

fasilitas permainan, dan lain sebagainya. 

Maka dari itu implikasi manajerial yang diharapkan Penulis adalah 

Warunk Upnormal Dharmahusada harus tetap mempertahankan harga ekonomis 

agar minat beli tetap tinggi serta mempertahankan atmosfer dan lebih 

memperbaharui lagu-lagu agar minat anak muda tetap tinggi. 


