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ABSTRACT 

 

The competition of business competition is getting harder, and it is creating 

many opportunities for the businessman, and challenges as well. This causes make 

the businessman to have various ways to be able to maintain his business, one of 

which is by keeping consumers visiting their business. Many things affect the 

interest in visiting consumers, including product appearance, selling prices, and 

promotions offered. 

This study aims to see whether there is an effect of physical evidence, promotion, 

and price on interest in visiting Hippusuta Coffee Shop. The method of this research 

by distributing questionnaire to 40 consumers who visit and buy products from the 

Hippusuta Coffee Shop. The sampling method used was random sampling. The 

questionnaire has been tested using validity test and reliability test before being 

distributed. The analysis tool used in this research is multiple linear analysis, and 

the test tool used is SPSS for Windows version 21. The results of this study indicate 

that physical evidence, promotions, and prices have a positive influence on 

consumer interest in visiting Hippusuta Coffee Shop. Therefore, it is expected that 

entrepreneurs, especially coffee shop entrepreneurs, keep increasing these 

variables in order to maintain their interest in visiting their coffee shop. 

 

Keyword: Physical Evidence, promotion, price, interest of visiting   

 

Pendahuluan 

Persaingan bisnis dalam era globalisasi yang semakin dinamis, kompleks dan serba 

tidak pasti, menyediakan peluang tetapi juga tantangan. Tantangan tersebut muncul 

seiring dengan adanya inovasi-inovasi baru yang dapat ditemukan pada berbagai 
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produk yang beredar dalam pasaran sehingga membuat konsumen akan melakukan 

tindakan yang lebih selektif dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. 

Kondisi tersebut membuat perusahaan dituntut untuk dapat terus menerus 

mengikuti selera konsumen. 

Dalam perkembangan dunia usaha saat ini, komunikasi menjadi suatu 

kebutuhan yang sangat penting bagi setiap lapisan masyarakat. Kebutuhan akan alat 

komunikasi memicu banyaknya permintaan dan penawaran dan juga menimbulkan 

persaingan antar penjual ritel. Salah satu bidang usaha yang marak terjadi adalah 

bisnis dibidang yang berhubungan dengan kopi. Setiap pemilik warung kopi atau 

pelaku usaha seharusnya senantiasa melakukan riset dan pengembangan agar selalu 

di jalur yang nyaman dalam perkembanganya. Selain itu perlu diciptakan terobosan 

dan inovasi strategis guna terus meningkatkan atribut produk, pendapatan dan 

keuntungan usaha baik secara kuantitatif maupun kualitatif.  

Menurut penelitian Herdiansyah Rahmat (2019) pemilik coffee shop harus 

bisa memberikan suatu hal atau menerapkan strategi yang dapat memberikan nilai 

tambah yang berbeda dari pesaing. Hal ini dilakukan agar terjadi suatu transaksi 

yang berulang-ulang secara terus menerus atau minat beli ulang, di mana konsumen 

merasa adanya value dari sebuah harga yang harus dibayarkan. Hal ini merupakan 

suatu strategi yang dapat dilakukan warung kopi agar dapat menguasai pasar, 

sehingga dapat mempertahankan konsumen dan memperoleh keuntungan yang 

meningkat. 

Menurut Ratih Hurriyati dan Buchari Alma (2008) keputusan konsumen 

untuk membeli produk yang ditawarkan juga dipengaruhi oleh sesuatu hal yang 

nyata. Bukti fisik merupakan wujud nyata yang ditawarkan kepada pelanggan 

ataupun calon pelanggan. (Handayani & Fatoni, 2019). Physical evidence (bukti 

fisik) menurut Philip Kotler yaitu bukti yang dimiliki oleh penyedia jasa yang 

ditujukan kepada konsumen sebagai usulan nilai tambah konsumen. 

Mengacu pada penelitian sebelumnya milik Ryan Nugroho dan Edwin 

Japarianto (2013) yang berjudul “Pengaruh People, Physical Evidence, Product, 

Promotion, Price, dan Place Terhadap Tingkat Kunjungan di Kafe Coffee Cozies 

Surabaya”, akhirnya peneliti mengambil 3 variabel yang memengaruhi minat 
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kunjung pembeli di Hippusuta coffee shop, yaitu physical evidence, promosi, dan 

harga. Variabel-variabel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai media komunikasi untuk mengetahui minat kunjung konsumen pada 

Hippusuta coffee shop.  

Dari penjelasan diatas, selanjutnya disajikan judul: “Pengaruh Physical 

Evidence, Promosi, dan Harga Terhadap Minat Kunjung Konsumen di 

Hippusuta Coffee Shop Solo.” 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah apakah physical evidence, promosi, dan harga mempunyai 

pengaruh terhadap minat kunjung konsumen di Hippusuta Coffee Shop Solo. 

 

Kajian Pustaka 

1. Komunikasi Pemasaran 

Menurut Carl I. Hovland, komunikasi adalah proses yang 

memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan 

(biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain 

(komunikate). (Mulyana, 2010). Komunikasi begitu luas untuk didefinisikan 

karena komunikasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Namun dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan 

pesan atau informasi antara komunikator dan komunikan dengan harapan 

terjadinya pengaruh atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan.  

Sedangkan pengertian pemasaran menurut Kotler dan Keller (2013), 

“Pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain”. Hubungan antara pemasaran dengan komunikasi 

merupakan hubungan yang erat.  

Komunikasi pemasaran merupakan sebuah proses perencanaan 

marketing komunikasi yang memperkenalkan konsep perencanaan 
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komprehensif untuk mengevaluasi peranan strategis dari berbagai elemen 

komunikasi pemasaran, seperti public relation, advertising, direct selling, sales 

promotion, dan interactive marketing, untuk memberikan kejelasan, 

konsistensi, serta pengaruh komunikasi yang maksimum. Komunikasi 

pemasaran sebagai sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya 

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen – langsung atau 

tidak langsung – tentang produk dan merek yang mereka jual. (Doembana, 

Rahmat, & Farhan, 2017) 

2. Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action) 

Dikutip dari Morissan (2013), Icek Ajzen dan Martin Fishbein 

mengembangkan teori nilai harapan dengan mengemukakan pandangan bahwa 

tindakan atau tingkah laku (behavior) terjadi disebabkan adanya niat atau 

kehendak (intention) yang merupakan hasil dari sikap. Argumentasi ini 

kemudian menjadi dasar bagi pengembangan teori lain yang disebut “teori 

tindakan beralasan” atau theory of reasoned action.  Menurut teori ini, niat atau 

kehendak seseorang untuk melakukan tindakan tertentu ditentukan oleh 

sikapnya terhadap tindakan itu sendiri serta seperangkat kepercayaan mengenai 

bagaimana orang lain menginkan ia bertindak.  

Hal inilah yang menjadikan alasan teori ini dipakai dalam penelitian ini. 

Niat atau kehendak pembeli untuk melakukan tindakan membeli ditentukan 

oleh sikapnya terhadap tindakan membeli itu sendiri serta seperangkat 

kepercayaan mengenai bagaimana penyedia jasa (Hippusuta) menginginkan 

pembeli tersebut bertindak (membeli). 

3. Physical Evidence 

Bukti fisik adalah lingkungan terjadinya penyampaian jasa dimana 

terjadi interaksi antara produsen dan pelanggan, serta setiap komponen fisik 

lainnya yang memfasilitasi komunikasi dan penampilan jasa yang ditawarkan. 

Bukti fisik pada warung kopi meliputi sarana dan prasarana yang dimiliki. 

(Suharto, 2016) 

Bukti fisik ini merupakan suatu hal yang secara nyata turut 

mempengaruhi minat konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. 
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Unsur-unsur yang termasuk dalam Physical Evidence antara lain lingkungan 

fisik dalam hal ini bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, dan lain 

sebagainnya. Selain itu suasana dari perusahaan yang menunjang seperti visual, 

aroma, suara, tata ruang, dan lain-lain.  

4. Promosi  

Promosi sebagai salah satu alat pemasaran memiliki beberapa 

komponen promosi yang dimasukan kedalam sebuah bauran promosi. Bauran 

promosi disebut juga sebagai bauran komunikasi pemasaran. Bauran promosi 

ini menjadi pilihan ketika perusahaan akan memperkenalkan produknya 

kepada konsumen. 

Promosi dapat menjangkau informasi kepada konsumen dimanapun 

berada, dan dengan kemajuan teknologi internet, biayanya menjadi sangat 

murah atau dengan kata lain biaya murah dapat memberi pengaruh yang sangat 

besar (low cost high impact) terhadap eksistensi persaingan produk tersebut di 

pasar. (Kartajaya, 2010). Promosi suatu produk juga dapat memperluas segmen 

pasar, dan meningkatkan minat kunjung konsumen sesuai dengan target market 

yang dituju dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan permintaan (need, 

want, demand) pasar. 

5. Harga 

Menurut Nurhayani & Sunaryo (2019) penetapan harga merupakan 

salah satu keputusan terpenting dalam pemasaran. Harga merupakan 

komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. Harga adalah 

suatu nilai yang dinyatakan dalam bentuk rupiah guna pertukaran/transaksi 

atau sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan barang 

dan jasa. (Shinta, 2011) 

Biaya-biaya atau pengorbanan yang ditambahkan atau dibandingkan 

dengan nilai atau manfaat produk yang ditawarkan adalah cara mudah untuk 

mempertimbangkan arti harga bagi konsumen. Harga memiliki peranan yang 

sangat penting termasuk dalam hal pertukaran pemasaran (marketing 

exchange). (Putri, 2017) 
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6. Minat Berkunjung  

Minat berkunjung adalah perilaku konsumen yang menunjukkan sejauh 

mana komitmennya dalam melakukan kunjungan dan kemudian melakukan 

aktivitas pembelian. Sedangkan menurut Kotler, Bowen dan Makens (2014), 

minat berkunjung timbul setelah adanya proses evaluasi alternatif. Dalam 

proses evaluasi, seseorang akan membuat suatu rangkaian pilihan mengenai 

produk yang hendak dibeli atas dasar merek maupun minat. 

7. Perumusan Hipotesis 

Dari penjelasan diatas, didapat 4 hipotesis yang diturunkan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

H1: Physical evidence berpengaruh positif terhadap minat berkunjung 

pada Hippusuta Coffee Shop.  

H2: Promosi berpengaruh positif terhadap minat berkunjung pada 

Hippusuta Coffee Shop. 

H3: Harga berpengaruh positif terhadap minat berkunjung pada 

Hippusuta Coffee Shop. 

H4: Physical evidence, promosi, dan harga secara simultan berpengaruh 

terhadap minat berkunjung pada Hippusuta Coffee Shop. 

 

Metodologi Penelitian 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode angket. Menurut Sugiyono (2013) kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang efesien apabila peneliti tahu dengan siapa variabel 

akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner dapat 

berupa pertanyaan-pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada 

responden secara langsung atau dikirim melaui pos atau internet.  

Dalam angket tersebut terdapat komponen-komponen yang dapat dinilai 

terkait data yang diperlukan.  Angket yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

angket tertutup, hal ini untuk memudahkan jawaban bagi responden dan 

mempermudah dalam menganalisis data. Untuk angket data yang diperoleh angket 
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berupa nilai skor.  Untuk menentukan skor pilihan jawaban angket menggunakan 

skala Likert. 

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang mengunjungi warung 

kopi Hippusuta. Dalam pengambilan sampel, peneliti memutuskan untuk 

menyebarkan kuesioner kepada responsden yaitu konsumen yang mengunjungi 

warung kopi Hippusuta selama seminggu. Metode pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan random/ proability sampling yaitu metode pemilihan 

sampel, dimana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. (Umar, 2003) 

Teknik yang dipakai untuk pengambilan sampel adalah Stratified Random 

Sampling atau Pengambilan Sampel Acak Bertingkat, yang mana responden untuk 

sampel adalah pelanggan dari warung kopi Hippusuta dengan jenjang pendidikan 

minimal SMA, dengan asumsi bahwa responden dapat memahami dan mampu 

menjawab kuesioner secara objektif.  

 

Sajian dan Analisis Data 

Peneliti memilih kalangan pembeli di Hippusuta Coffee Shop sebagai 

responden penelitian karena mayoritas khalayak yang membeli produk tersebut 

untuk kepentingan sekedar hobi, bersosialiasi maupun seseorang yang dalam 

kesehariannya tidak terlepas dari minum kopi. Responden dari penelitian ini 

berjumlah 40 orang, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 22 orang (55%) dan 

perempuan 18 orang (45%). Berdasarkan penelitian diketahui bahwa usia 

responden < 20 tahun sebanyak 5 orang atau 12,5%, responden dengan usia 20 – 29 

tahun sebanyak 26 orang atau 65%, untuk responden dengan usia 30 – 39 tahun 

sebanyak 7 orang atau 17,5%, sedangkan responden dengan usia > 40 tahun 

sebanyak 2 orang atau 5%. 

 

1. Uji Validitas  

Uji validitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa 3 butir pernyataan 

pada variabel physical evidence dan 1 butir penyataan pada variabel minat 

berkunjung dinyatakan tidak valid karena nilai r hitung (correct item total 
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correlation) < 0, 2306. Sedangkan pernyataan pada variabel sisanya dinyatakan 

valid karena memiliki nilai r hitung (correct item total correlation) > 0, 2306 (r 

tabel n 50). 

Variabel 
Indikator 

Kuesioner 

Corrected Item-

Total Correlation 
r tabel Kesimpulan 

Physical 

Evidence  

1 0.182 0.2503 Tidak Valid 

2 0.655 0.2503 Valid 

3 0.615 0.2503 Valid 

4 0.181 0.2503 Tidak Valid 

5 0.533 0.2503 Valid 

6 0.462 0.2503 Valid 

7 0.469 0.2503 Valid 

8 0.208 0.2503 Tidak Valid 

9 0.322 0.2503 Valid 

10 0.557 0.2503 Valid 

Promosi  

1 0.501 0.2503 Valid 

2 0.598 0.2503 Valid 

3 0.509 0.2503 Valid 

4 0.531 0.2503 Valid 

5 0.375 0.2503 Valid 

6 0.393 0.2503 Valid 

7 0.448 0.2503 Valid 

8 0.312 0.2503 Valid 

Harga 

1 0.371 0.2503 Valid 

2 0.624 0.2503 Valid 

3 0.466 0.2503 Valid 

4 0.415 0.2503 Valid 

5 0.332 0.2503 Valid 

Minat 

Berkunjung  

1 .619 0.2503 Valid 

2 .699 0.2503 Valid 
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3 .304 0.2503 Valid 

4 .395 0.2503 Valid 

5 .649 0.2503 Valid 

6 .081 0.2503 Tidak Valid 

7 .520 0.2503 Valid 

8 .471 0.2503 Valid 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa angket pada 

variabel bukti fisik, variabel promosi, variabel harga dan variabel minat 

berkunjung dinyatakan reliabel karena memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,6. 

Variabel Cronbach Alpha Nilai Batas  Keputusan 

Physical Evidence 

(Bukti Fisik) 

0,732 
0,60 

Data Reliabel 

Promosi 0,756 0,60 Data Reliabel 

Harga 0,675 0,60 Data Reliabel 

Minat Berkunjung 0,760 0,60 Data Reliabel 

 

 

3. Uji Normalitas  

Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai signifikansi uji Kolmogorov 

Smirnov sebesar untuk variabel minat berkunjung sebesar 0,167>0.05, 

menujukkan variabel terdistribusi normal.  

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Minat Kunjung (Y) 

N 40 
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Kolmogorov-Smirnov Z 1.114 

Asymp. Sig. (2-tailed) .167 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

4. Uji Hipotesis  

Teknik pengujian yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda yaitu pengaruh secara linear antara satu variabel 

independen (X1, X2 dan X3) terhadap variabel dependen (Y). Analisis ini untuk 

mengetahui arah pengaruh antara variabel independen dengan variabel 

dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel 

dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh fungsional antara variabel X (Physical Evidence, Promosi, Harga), 

dan Y (Minat Berkunjung pada Warung Kopi Hippusuta). 

Hipotesis 1 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 10.981 6.037  1.819 .077 

Physical Evidence (X1) .482 .155 .450 3.104 .004 

a. Dependent Variable: Minat Kunjung (Y) 

 

Dari tabel di atas selanjutnya dapat disajikan persamaan regresi sebagai 

berikut: 

MB = 10.981 + 0,482 BF + e 

Persamaan regresi di atas dapat diuraikan penjelasannya bahwa nilai 

10.981 merupakan nilai konstan pengaruh terhadap Minat Berkunjung sebelum 
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variabel Physical Evidence (bukti fisik), sebelum ditingkatkan. Pada saat 

variabel Physical Evidence (bukti fisik) dinaikkan sehingga nilai Minat 

Berkunjung naik sebesar 0,482 poin, didukung nilai signifikansi (p) sebesar 

0,000<0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Physical Evidence 

berpengaruh positif terhadap Minat Berkunjung. 

 

Hipotesis 2 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 13.390 5.443  2.460 .019 

Promosi (X2) .592 .197 .438 3.002 .005 

a. Dependent Variable: Minat Kunjung (Y) 

 

Dari tabel di atas selanjutnya dapat disajikan persamaan regresi sebagai 

berikut: 

 

MB = 13.390 + 0,592 JP + e 

 

Persamaan regresi di atas dapat diuraikan penjelasannya bahwa nilai 

13.390 merupakan nilai konstan pengaruh terhadap Minat Berkunjung  

sebelum variabel Promosi ditingkatkan. Pada saat variabel n Promosi 

dinaikkan sehingga nilai Minat Berkunjung naik sebesar 0,645 poin, didukung 

nilai signifikansi (p) sebesar 0,000<0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

Promosi berpengaruh positif terhadap Minat Berkunjung. 

 

Hipotesis 3 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 15.949 4.652  3.429 .001 

Harga (X3) .740 .250 .434 2.966 .005 

a. Dependent Variable: Minat Kunjung (Y) 
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Dari tabel di atas selanjutnya dapat disajikan persamaan regresi sebagai 

berikut: 

 

MB = 15.949+ 0,740 H + e 

 

Persamaan regresi di atas dapat diuraikan penjelasannya bahwa nilai 

15.949 merupakan nilai konstan pengaruh terhadap Minat Berkunjung  

sebelum variabel harga ditingkatkan. Pada saat variabel harga dinaikkan 

sehingga nilai Minat Berkunjung naik sebesar 0,740 poin, didukung nilai 

signifikansi (p) sebesar 0,005<0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa harga 

berpengaruh positif terhadap Minat Berkunjung 

 

Hipotesis 4 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 273.033 3 91.011 7.578 .000b 

Residual 432.342 36 12.009   

Total 705.375 39    

a. Dependent Variable: Minat Kunjung (Y) 

b. Predictors: (Constant), Harga (X3), Physical Evidence (X1), Jangkauan Promosi (X2) 

 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai F hitung sebesar 7,578 dengan 

didukung nilai signifikansi sebesar 0,000>0,05. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa variabel Physical Evidence, Promosi, dan Harga secara simultan 

berpengaruh terhadap Minat Berkunjung. 

 

Pengujian hipotesis pertama memiliki hasil bahwa Physical Evidence 

berpengaruh positif terhadap Minat Berkunjung pada Hippusuta Coffee Shop adalah 

terbukti. Hasil pengujian pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Adinegara dan Turker (2016) dengan judul An Important-

Performance Analysis of International Coffee Outlet Service Quality: Empirical 

Results from Coffee Outlets in Badung, Bali dengan hasil yang menunjukkan bahwa 
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pelanggan sangat puas dengan kualitas pelayanan yang disajikan oleh pihak toko 

minuman kopi di Badung Bali. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya bentuk 

fisik atau Physical Evidence yang baik, konsumen akan semakin tertarik untuk 

mengunjugi Hippusuta Coffee Shop.  

Pengujian pada hipotesis kedua memiliki hasil bahwa promosi berpengaruh 

positif terhadap Minat Berkunjung pada Hippusuta Coffee Shop. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2018) dengan penelitian yang 

berjudul Pengaruh Promosi Online Terhadap Minat Kunjungan Wisatawan, yang 

menunjukkan bahwa promosi mempunyai pengaruh positif terdapat minat kunjung 

di Ramayana Ballet Purawisata di Mandira Baruga, Yogyakarta. Hasil penelitian 

ini menujukan bahwa promosi yang baik akan meningkatkan ketertarikan 

konsumen yang pada akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Hippusuta Coffee 

Shop. 

Hasil pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian menyatakan bahwa harga 

berpengaruh positif terhadap Minat Berkunjung pada Hippusuta Coffee Shop. Ini 

sejalan dengan penelitian berjudul “Pengaruh People, Physical Evidence, Product, 

Promotion, Price, dan Place Terhadap Tingkat Kunjungan di Kafe Coffee Cozies 

Surabaya” yang dilakukan oleh Ryan Nugroho dan Edwin Japarianto (2013). Pada 

penelitian tersebut, hasil pengujian menunjukkan bahwa Price atau Harga 

mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kunjungan di Coffee Cozies 

Surabaya. Harga mempunyai peran yang penting dalam minat kunjungan di 

Hippusuta Coffee Shop, yang ditunjukkan dengan semakin baiknya harga yang 

ditawarkan oleh penjual, semakin meningkat juga minat untuk mengunjungi coffee 

shop tersebut. 

 

SIMPULAN  

Hasil dari pengujian data dalam penelitian ini mendasari pengambilan 

simpulan dalam penelitian terkait variabel-variabel yang mempengaruhi minat 

kunjung pada Hippusuta Coffee Shop. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

physical evidence, promosi, dan harga mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap minta berkunjung Hippusuta Coffee Shop. 



15 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adinegara, G. J., & Turker, S. P. (2016). An Important-Performance Analysis of 

International Coffee Outlet Service Quality: Empirical Results from 

Coffee Outlets in Badung, Bali . IOSR Journal of Business and 

Management (IOSR-JBM), 38-44. 

Doembana, I., Rahmat, A., & Farhan, M. (2017). Buku Ajar Manajemen dan 

Strategi Komunikasi Pemasaran. Yogyakarta: Zahir Publishing. 

Handayani, T., & Fatoni, M. A. (2019). Buku Ajar Manajemen Pemasaran Islam. 

Yogyakarta: Deepublish. 

Hurriyati, R., & Buchari, A. (2008). Manajemen Corporate dan Strategi 

Pemasaran Jasa Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

Kartajaya, H. (2010). Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Bandung: 

Alfabeta. 

Kotler, P., & Keller, K. L. (2013). Manajemen Pemasaran. Yogyakarta: Indeks. 

Kotler, P., Bowen, J. T., & Makens, J. C. (2014). Marketing for Hospitality and 

Tourism. New Jersey: Pearson Prentice Hall. 

Morissan. (2013). Teori Komunikasi: Individu Hingga Masa. Jakarta: 

Prenadamedia. 

Mulyana, D. (2010). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung : Remaja 

Rosdakarya. 

Nugraha, N. B. (2018). Pengaruh Promosi Online Terhadap Minat Kunjungan 

Wisatawan. Digilib UIN. 

Nugroho, R., & Japarianto, E. (2013). Peengaruh People, Physical Evidence, 

Product, Promotion, Proce, and Place Terhadap Tingkat Kunjung 

Konsumen di Kafe Coffee Cozies Surabaya. Jurnal Manajemen 

Pemasaran Petra, 1-9. 

Nugroho, R., & Japarianto, E. (2013). Pengaruh People, Physical Evidence, 

Product, Promotion, Price, dan Place Terhadap Tingkat Kunjungan di Kafe 

Coffee Cozies Surabaya. Jurnal Manajemen Pemasaran Petra, 1-9. 

Nurhayani, & Sunaryo, D. (2019). Strategi Pemasaran Kontemporer. Pasuruan: 

Qiara Media Partner. 

Putri, B. R. (2017). Manajemen Pemasaran. Bali: Fakultas Peternakan Universitas 

Udayana. 

Rahmat, H. (2019). Pengaruh Store Atmosphere dan Inovasi Produk Kopi 

terhadap Minat Beli Ulang Konsumen (Studi pada Pengunjung Manufer 

Coffee di Kota Padang). 

Shinta, A. (2011). Manajemen Pemasaran. Malang: UB Press. 

Sugiyono. (2013). Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

Bandung: Alfabeta. 

Suharto. (2016). Responsiveness, Customer Relationship Management, 

Confidence, and Customer Loyalty. Scientific Journal of PPIUKM. Vol. 3, 

No. 2. e-ISSN No. 2356-2536, 86. 

Umar, H. (2003). Metode Riset Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

 


