
i 
 

i 
 

HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI  TERHADAP BUDAYA 

DAERAH (JAWA) DENGAN MINAT KONSUMEN 

RESTORAN TRADISIONAL “JOGLO HILLS” SEMARANG 

 

Skripsi  

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana  

Pada Fakultas Psikologi 

 

Disusun Oleh : 

Laras Ambar Wati 

30701201093 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI   

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2018 



ii 

 

  



iii 

 

  



iv 

 

PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dengan sebenarnya menyatakan 

bahwa :  

1. Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk 

memperoleh derajat kesarjanaan disuatu perguruan tinggi manapun.  

2. Sepanjang pengetahuan saya, didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang 

secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  

3. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan  ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 

 

 

 

 

 

Semarang, 

 

Laras Ambar Wati 

30701201093 
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MOTTO 

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 

telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 

lain). Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap.” 

(QS. Al-Insyirah, 6-8) 

“Dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki“ 

(QS. Al-Jumu’ah Ayat 11) 

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya 

jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. 

dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan 

mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang 

(dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-

tiap sesuatu“. 

(QS. Ath-Thalaq, 2-3) 

Tetaplah menjadi pribadi yang baik walaupun orang-orang disekitarmu tidak 

bersikap sebaliknya menganggap kamu baik, setidaknya kamu mempunyai Allah 

SWT yang tidak pernah tidur & selalu memperhatikan semua kebaikan yang kamu 

lakukan dengan tulus, karena sesungguhnya hanya allah yang maha mengetahui 

dalamnya isi hati seorang hambanya, Maka luruskanlah niat sebelum bersikap& 

tuluskanlah hati. 

(Laras Ambar Wati) 

Jangan pernah menyesali  apa yang sudah menjadi pilihanmu, jika mengalami 

masalah didalamnya, hadapi tanpa harus mengeluh. 

(Papa & Mama) 
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PERSEMBAHAN   

Karya yang sederhana ini dipersembahkan untuk : 

Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang hingga detik 

ini masih memberikanku kenikmatan berupa kesehatanyang penuh dan kehidupan 

yang baik, kesempatan menuntut ilmu, bertemu dengan  orang-orang yang hebat 

dan orang yang aku cintai serta teman-teman yang aku sayangi. 

Mama, dan Papa yang engga pernah berhenti mensupport dan 

mendo’akan serta mengajarkan aku tentang arti kehidupan dan sekaligus yang 

telah bekerja keras mensejahterakan aku hingga saat ini, ibuku Suminah yang 

telah banyak memberikan nasehat, do’a dan support ke kakak, keluarga, kak 

Singgih Kurniawan, yang telah memotivasi aku untuk menyelesaikan tugas skripsi 

ini, seluruh sahabat kedubes yang sudah baik dan memberikan semangat dan 

support kepada saya. 

Untuk semua orang yang berjasa dihidupku dan almamaterku, Fakultas 

Psikologi yang memberikanku ilmu tentang bagaimana manusia berprilaku, 

memahami satu sama lain dan mencintai perbedaan.  

Dosen pembimbimngku ibu Luh Putu Shanti K yang baik dan asyik, ngga 

pernah bosan mengajarkan sekaligus mengingatkan serta ngga pernah lelah 

dengerin keluh kesah dan  ngeyelnya saya, bersedia meluangkan waktu, tenaga 

dan pikiran, memberiku begitu banyak pelajaran berharga dan mengantarkanku 

sampai skripsi ini selesai. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’allaikum Wr. Wb 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan ridho 

yang diberikan kepada penulis sehingga penyusunan karya sederhana ini mampu 

penulis selesaikan sebagai salah satu syarat guna mencapai derajat S-1 Sarjana 

Psikologi. 

Penulis mengakui dalam perjalanan penulisan ini banyak mengalami 

kendala dan rintangan, namun berkat dorongan, dukungan dan bantuan dari semua 

pihak baik moril maupun materiil, semua kendala yang berat terasa ringan. 

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi, M.Psi, selaku Dekan Fakultas Psikologi 

UNISSULA yang telah mempermudah semua proses perizinan. 

2. Ibu Luh Putu Shanti K, M. Psi, Psi, selaku pembimbing skripsi yang dengan 

begitu sabar dan pengertian memberikan bimbingan serta kesempatan 

kepada penulis untuk membuat skripsi ini dengan baik. 

3. Ibu Erni Agustina S, S.Psi M.Psi selaku wali dosen yang telah membimbing 

dan memberikan semangat selama menuntut ilmu di Fakultas Psikologi 

UNISSULA. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga 

pengajar yang telah memberikan berbagai kemudahan selama proses 

penelitian. 

5. Bapak dan Ibu Staff TU serta Perpustakaan Fakultas Psikologi UNISSULA, 

terima kasih atas bantuan dan kerja sama dengan memberikan kemudahan 

dalam mengurus proses administrasi hingga skripsi ini selesai. 

6. Ibu Nungky selaku Manager Restoran Hills Joglo dan rekan-rekan selaku 

marketing restoran yang telah memberikan izin dan banyak membantu 

dalam pelaksanaan penelitian. 

7. Semua pengunjung restoran tradisional Hills Joglo selaku responden dalam 

penelitan ini yang telah meluangkan waktunya membantu peneliti. 
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8. Mama papa tercinta yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik 

penulis dan senantiasa memberikan dukungan, semangat serta tanpa lelah 

mencurahkan do’a dan kasih sayang yang tulus dalam setiap langkah 

kehidupan. Terima kasih atas segalanya, semoga Allah SWT senantiasa 

melimpahkan nikmat iman dan islam, serta diberikan kesehatan dan umur 

yang panjang, kemuliaan serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat 

9. Ibuku tersayang Suminah, terima kasih telah memberikan support dan 

nasehat serta kasih sayang yang besar terhadap penulis, tanpa lelah selalu 

mengajarkan agar penulis bisa disiplin waktu hingga memotivasi penulis 

menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah SWT melimpahkan semua 

nikmat sehat dan rezeki yang melimpah kepada ibu serta senantiasa 

mendapatkan perlindungan dari Allah SWT dimanapun ibu berada. 

10. Adek Dea, adek Lengky, dede Comel, mamas Refan dan yuk Doni serta 

kakak Zahra, dede Radhin, Eyang serta Bude dan mamah Do terima kasih 

atas kasih sayang, perhatian, dan do’a yang pernah tercurah untuk peneliti 

dapat menyelesaikan tugas ini. 

11. Kak Singgih Kurniawan terima kasih atas support dan pemberian motivasi 

serta tanpa lelah selalu siap menjadi tempat curahan hati peneliti dari dulu 

hingga sekarang 

12. Bibi saliah, dan bibi salmi serta om – om ku yang telah banyak memberikan 

nasehat serta support dan turut mendo’akan peneliti hingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik, semoga Allah selalu melindungi om dan bibi 

dimanapun kalian berada. 

13. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu-persatu, terima kasih atas bantuan, semangat, dan senyum, serta 

berbagai petuah yang telah diberikan. 

Kepada seluruh pihak yang telah membantu,  penulis menyampaikan 

banyak terima kasih. Penulis tidak dapat memberikan apapun sebagai balasan atas 

apa yang telah diberikan kepada penulis. Semoga  Allah SWT  senantiasa 

memberikan balasan yang berlipat. Penulis menyadari bahwa karya ini sangat jauh 
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dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari 

berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu psikologi khususnya bidang sosial. 

Wassallamu’allaikum Wr. Wb 

 

 

Semarang, 13 Maret 2018 

 

 

Penulis 

 

 

 

  

  


