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 BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum  Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan  

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo merupakan usaha waralaba dalam 

payung usaha PT. Sarana Bakar Digdaya yang didirikan oleh Puspo Wardoyo, 

seorang pria kelahiran Surakarta, 30 November 1957. Pada awalnya Puspo 

Wardoyo memulai usahanya dengan membuka warung lesehan di kota Solo Jawa 

tengah sekitar tahun 1900 selepas mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil 

sebagai guru di sebuah SMA di Muntilan, Kabupaten Magelang. 

Melihat peluang usaha warung makan di kota Medan, Sumatera Utara 

sangat bagus, maka warung makan  lesehan yang termasuk perintis warung makan 

di kota Solo pun di jual. Pada tahun 1991 dengan modal awal Rp. 700.000,00 

Puspo Wardoyo membuka warung kaki lima dibilangan Polonia  Medan dengan 

menyewa lahan seluas 4x4 m 2, yang menyediakan menu ayam bakar plus nasi, 

warung inilah yang  akan melahirkan jaringan rumah makan” Ayam bakar Wong 

Solo”. 

Pada awal berdirinya usaha yang dijalankan oleh Bapak Puspo Wardoyo 

mengalami masa-masa sulit, berjalan lambat dan tidak memberikan keuntungan. 

Tetapi lambat laun Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo mulai melejit dan 

sukses karena bisa mengatasi berbagai rintangan dan hambatan hingga bisa eksis, 

sukses dan terus berkembang dengan melebarkan usahanya ke beberapa kota lain 

melalui cabang-cabang yang didirikannya dalam kurun waktu kurang dari 10 

tahun. 
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Berbekal citra atau brand image Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 

yang sangat bagus dan kekayaan menu yang disajikan sangat variatif serta 

memiliki cita rasa yang khas dan sangat cocok untuk semua segmen masyarakat, 

maka pada tahun 1997 Puspo Wardoyo mengembangkan bisnisnya dengan 

mewaralabakan Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo . Dan ternyata langkah 

tersebut mendapat sambutan yang sangat tinggi dari masyarakat calon investor. 

Sehingga sampai sekarang Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo yang 

berkantor pusat di kota Medan, telah memilki outlet-outlet cabang lebih dari 48 

tempat, tersebar di kota-kota di Indonesia seperti , Jakarta, Bandung, Semarang, 

Solo,Surabaya, Yogyakarta, Malang, Medan , Denpasar, Balikpapan, Padang 

Makassar, Bandar Lampung dan lain-lainnya, bahkan telah  membuka outlet di 

luar negeri, tepatnya di Selangor, Malaysia. Untuk oulet cabang kota Malang, 

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo berdiri pada tanggal 8 Maret 2001 yang 

berada di Jalan Arjuno (Tengger No. 2) Malang dengan jumlah karyawan 44 

orang. 

4.1.2 Lokasi Perusahaan 

Bagi setiap kegiatan usaha rumah makan, pemilihan lokasi merupakan 

suatu masalah yang tidak dapat diabaikan, karena lokasi usaha merupakan salah 

satu faktor yang dapat mempenagruhi keberhasilan dalam usaha. 

Kawasan Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo ini menempati lahan seluas 

±400 m2 dengan batas-batas lokasi sebagai berikut : 

• Sebelah Utara : Jalan Tengger 

• Sebelah Selatan : Eks. Kantor kecamatan Klojen 

• Sebelah Timur : Perumahan penduduk Kelurahan Klojen 
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• Sebelah barat : Jalan Arjuno 

          Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang terletak di Jalan 

Arjuno  (Tengger No.2)  Malang, lokasi ini sangat strategis karena tidak terlalu 

jauh dari pusat kota Malang dan disekitar rumah makan terdapat perkantoran, dan 

pemukiman penduduk. 

4.1.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan kerangka hubungan untuk satuan-satuan 

organisasi yang didalamnya terdapat jabatan, tugas serta wewenang yang masing-

masing mempunyai peranan tertentu dalam suatu kesatuan yang utuh. Artinya 

suatu struktur organisasi perusahaan bukanlah sekedar membantu menentukan 

batas-batas pembagian wewenang, tanggungjawab dan tugas antar personel saja, 

akan tetapi mendeskripsikan keseluruhan  kerangka kerja serta fungsi-fungsi yang 

dapat berhubungan satu dengan yang lain. 

Struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan  kondisi dan tujuan  yang 

diharapkan oleh perusahaan mempunyai pengaruh terhadap kelancaran kinerja 

keseluruhan perusahaan, yang pada akhirnya akan mengantarkan  dan  

mengarahkan pimpinan perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Adapun uraian secara garis besar tentang tugas masing-masing bagian sebagai 

berikut: 

 a.Manajer Cabang 

1.Bertanggung jawab untuk mengadakan perencanaan, yang meliputi 

pemilihan dan penentuan tujuan organisasi dan penyusunan startegi 

kebijaksanaan, program dan kebijakan usaha. 
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2.Bertanggung jawab dalam pengorganisasian, yang meliputi penentuan 

sumberdaya dan kegiatan yang dibutuhkan, menyusun kelompok kerja, 

penugasan wewenang dan tanggungjawab serta koordinasi. 

3.Bertanggung jawab dalam penyusunan personalia, yang meliputi 

perekrutan/seleksi, training, pengembangan, penempatan dan orientasi 

karyawan. 

4.Bertanggung jawab dalam pengawasan (controlling), yang meliputi 

penetapan standar, pengukuran pelaksanaan dan pengambilan tindakan 

korektif. 

5.Bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan, motivasi pasda 

karyawan dalam mengerjakan tugasnya. 

6.Bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan-kebijakan umum lainnya 

seperti bidang pemasaran (marketing). 

7.Bertanggung jawab secara khusus kepada pimpinan pusat agar Rumah  

Makan Ayam Bakar Wong Solo di Malang memenuhui terget yang telah 

ditetapkan. 

b.Staf  Servis 

1. Melakukan kegiatan yang menyangkut segala sesuatu mengenai 

pemesanan makanan dan juga pemesanan tempat (reservation). 

2. Bertugas melakukan dan  memperhatikan kebersihan ruangan dan 

lingkungan sekitar Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo di Malang. 

3. Dengan ramah dan cekatan memberikan pelayanan kepada pelanggan. 

4. Bertugas mengantarkan  pesanan pelanggan  denagan tepat waktu. 
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Staf servis membawahi : 

 Customer service 

 Cleaning service 

 Delivery service 

 Petugas parkir 

 c.Staf Administrasi dan Keuangan 

1. Menangani dan menerima setoran penerimaan dari seluruh seksi. 

2. Melakukan pencatatan, penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan 

dengan keuangan Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo di Malang 

unutk kepentingan operasional. 

3. Menangani pembelian dari barang-barang yang diperlukan oleh Rumah 

Makan Ayam Bakar Wong Solo di Malang untuk kepentingan operasional. 

4. Bertanggungjawab menciptakan serta memelihara sistem administrasi 

yang akurat, efisien dan informatif. 

Staf administrasi dan keuangan membawahi : 

 Bendahara 

 Kasir 

d.Staf Produksi 

1. Bumbu 

Bertugas untuk melakukan pengecekan persediaan (stock) dan juga 

memperhatikan secara teloiti dari segi kualitas bumbu tersebut. 

2. Belanja 

 Mempersiapkan kebutuhan operasional dapur baik yang didapatkan 

dari pasar ataupun swalayan untuk persediaan seharí-hari. 
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 Melakukan pengecekan terhadap kebutuhan operasional dapur 

yang habis atau tinggal sedikit. 

3. Gudang 

 Memberikan laporan tentang keluar masuknya barang setiap hari. 

 Melakukan pengecekan sirkulasi barang yang disimpan di gudang. 

4. Minuman 

Bertugas untuk membuat minuman sesuai dengan pesanan pelanggan. 

5. Blong (kontrol ayam, ikan dan daging) 

Bertugas melakukan pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas ayam, ikan 

dan daging yang akan menjadi menu pada Rumah Makan Ayam Bakar Wong 

Solo di Malang. 

6. Bakar 

Bertugas membakar ayam, ikan, daging dan lain-lainnya sesuai dengan 

permintaan pelanggan. 

7. Goreng 

Bertugas menggoreng ayam, ikan , daging dan lain-lainnya yang sesuai 

dengan pesanan. 

8. Tongseng 

Bertugas mengolah sayuran, mulai dari membersihkan, merajang sampai 

dengan memasak sehingga menjadi tongseng yang siap disajikan kepada 

pelanggan. 

9 . Masak Nasi untuk Karyawan 

 Memasak nasi untuk dijadikan menu sajian bagi pelanggan. 

 Memasak makanan untuk para karyawan. 
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10.Cuci piring 

Bertugas untuk membersihkan semua peralatan makan dan minum serta 

peralatan memasak sehingga siap untuk disajikan. 

Adapun bagan struktur organisasi Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 

Cabang Malang dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini  
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4.1.4 Jumlah Tenaga Kerja 

Sampai dengan bulan April 2009, Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 

Cabang Malang memilki karyawan sebanyak 35 karyawan tetap dan 6 karyawan 

part time. 

Tabel 4.1 
Jumlah Karyawan  Tetap Menurut Jabatan RM ABWS Malang 

Tahun 2009 
 

No. Jabatan Jumlah Karyawan 
(orang) 

1. Manajer Cabang 1 
2. Staf Personalia 1 
3. Staf Adm & Keuangan 1 
4. Staf Produksi 2 
5. Bumbu 1 
6. CS+ Gudang 2 
7. Belanja 1 
8. Cust. Service 6 
9. Dapur  / Minuman 6 
10. Blong / Bakar/ Goreng 6 
11. Tongseng 8 

      
Tabel 4.2 

Jumlah Karyawan Part Time Menurut Jabatan RM ABWS Malang 
Tahun 2009 

No. Jabatan Jumlah Karyawan 
(orang) 

1. Cleaning Service 1 
2 Kasir 5 

 

4.2 Gambaran Umum Identitas Responden 

Berdasarkan hasil penelitian dari 110 responden yang merupakan 

konsumen pada Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang, 

diperoleh gambaran umum mengenai identitas responden yang telah 

diklasifikasikan oleh penulis berdasarkan usia responden, jenis kelamin 

responden, pendidikan responden dan pekerjaan responden. 
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4.2.1 Usia 

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan 

terhadap konsumen adalah faktor usia. Hal ini disebabkan setiap tingkatan umur 

yang berbeda memiliki perilaku cenderung berbeda pula.Komposisi umur yang 

berbeda-beda membawa dampak pada keanekaragaman perilaku dan masing-

masing komposisi usia konsumen Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang 

Malang yang menjadi responden pada penelitian ini bisa dilihat pada tabel berikut  

Tabel 4.3 
Identitas Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah (orang) Prosentase 
1 < 20 Tahun 16 14,54% 
2 >20 s/d 30 Tahun 54 49,09% 
3 >30 s/d 40 Tahun 26 23,64% 
4 >40 s/d 50 Tahun 11 10% 
5 >50 3 2,72% 
Total 110 100% 

                 Sumber: Data primer diolah, 2009 

Dari Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak berusia 

>20-30 tahun,ditunjukkan dengan 54 orang dari 110 responden atau 49,09% .Hal 

ini disebabkan karena sebagian besar responden adalah usia produktif bekerja dan 

mempunyai penghasilan  cukup untuk membeli produk pada Rumah Makan Ayam 

Bakar Wong Solo Cabang Malang. 

4.2.2 Jenis Kelamin  

Gambaran mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah (orang) Prosentase 
1 Laki-laki 57 51,8% 
2 Perempuan 53 48,2% 
Total 110 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2009 
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Tabel 4.4  memberikan informasi tentang jenis kelamin responden yaitu 57 

orang dari 110 responden atau 51,8 % orang berjenis kelamin laki-laki dan 53 

orang dari 110 respoinden atau 48,2 % berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan 

informasi tabel tersebut perbandingan antara responden berjenis laki-laki dengan 

perempuan tidak jauh berbeda, hal ini karena produk Rumah Makan Ayam Bakar 

Wong Solo tidak membedakan antara konsumen laki-laki  dan perempuan. 

4.2.3 Pendidikan  Terakhir 

Gambaran mengenai pendidikan  responden pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.5 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah (orang) Prosentase 
1 SD 0 0% 
2 SLTP 3 2,7% 
3 SLTA 41 37,3% 
4 Diploma 7 6,4% 
5 Perguruan Tinggi 59 53,6% 
Total 110 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2009 

Pada Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar konsumen Rumah 

Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang memiliki tingkat pendidikan 

yang tinggi.Ditunjukkan dengan 59 orang dari 110 responden atau 53,6% 

pendidikan terakhirnya adalah sebagai mahasiswa. Hal ini disebabkan kota 

Malang memiliki  fasilitas pendidikan yang baik serta didukung kondisi dari kota 

Malang  yang sudah maju sehingga wajar bila sebagian besar konsumen dari 

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang memiliki tingkat 

pendidikan yang cukup tinggi. 
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4.2.4 Pekerjaan 

Gambaran mengenai pekerjaan responden pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.6 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah (orang) Prosentase 
1 PNS/BUMN 19 17,3% 
2 Pelajar (SLTP-SLTA) 29 26,4% 
3 Wiraswasta 19 17,3% 
4 Pegawai Swasta 32 29,1% 
5 Lain-lain 11 10% 
Total 110 100% 
Sumber: Data primer diolah, 2009 

Dari Tabel 4.6 terlihat bahwa responden terbanyak adalah pegawai 

swasta.Ditunjukkan dari 32 orang dari 110 responden atau 29,1%. Hal ini 

disebabkan karena  letak Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang 

yang cukup strategis dan mudah dijangkau oleh beberapa pusat perkantoran 

maupun bank, sehingga layak apabila konsumen terbanyak adalah pegawai 

swasta. 

4.2.5 Penghasilan 

Gambaran mengenai penghasilan responden dapat dilihat pada Tabel 4.7 

berikut ini: 

Tabel  4.7 
Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan 

No Penghasilan Jumlah (orang) Prosentase 
1 <Rp.500.000 20 18,2% 
2 >Rp.500.000-Rp.1.000.000 20 18,2% 
3 >Rp.1.000.000-Rp.1.500.000 9 8,2% 
4 >Rp.1.500.000-Rp.2.000.000 19 17,3% 
5 >Rp.2.000.000 42 38,2% 
Total 110 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2009 

Dari Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa sebagian besar konsumen pada 

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang mempunyai penghasilan 
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lebih dari Rp 2.000.000.Ditunjukkan dengan 42 orang dari 110 responden atau 

38,2 % .Dari data tersebut dapat diketahui bahwa konsumen pada Rumah Makan 

Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang berpenghasilan cukup besar. 

4.3 Gambaran Variabel yang Diteliti 

4.3.1 Distribusi Frekuensi Variabel Bukti Langsung 

Dalam variabel bukti langsung terdapat enam item pertanyaan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada 

tabel berikut   

Tabel 4.8 
Distribusi Frekuensi Item Bukti Langsung (X1) 

Item 
Distribusi jawaban responden (orang) Rata-

rata STS TS RR S SS 
f % F % f % f % f % 

Kebersihan ruangan 1 0.9 2 1.8 3 2.7 82 74.5 22 20 4.11 
Kestrategisan lokasi 1 0.9 8 7.3 9 8.2 78 70.9 14 12.7 3.87 
Jumlah tempat duduk 11 10 50 45.5 16 14.5 30 27.3 3 2.7 2.67 
Sarana yang memadai 0 0 7 6.4 3 2.7 83 75.5 17 15.5 4.00 
Jumlah karyawan 0 0 13 11.8 20 18.2 66 60 11 10 3.68
Penampilan karyawan 6 5.5 37 33.6 10 9.1 43 39.1 14 12.7 3.20 
Sumber: Data primer diolah, 2009 

Keterangan skor dari tabel 4.8: 

STS :  Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

RR : Ragu – Ragu 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

Pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 110 orang konsumen pada 

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang, 20 % responden 

menyatakan bahwa item pertama yaitu kebersihan ruangan sangat berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. Sebanyak 74,5 % responden menyatakan item 
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tersebut berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dan 2,7 % menyatakan bahwa 

item tersebut cukup berpengaruh terhadap kepuasan konsumen .Sedangkan 1,8 % 

responden menyatakan bahwa item tersebut tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen, 0,9 % responden menyatakan bahwa item tersebut sangat tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Item kedua yaitu kesetrategisan lokasi, 

12,7 % dari jumlah responden menyatakan bahwa item  tersebut berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. Dan 70,9 % responden menyatakan bahwa tersebut 

menyatakan item tersebut berpengaruh terhadapa kepuasan konsumen 8,2 % 

responden menyatakan bahwa item tersebut cukup berpengaruh terhadap 

konsumen, 7, 3 % responden menyatakan bahwa item tersebut  tidak berpengaruh 

terhadap kepuasn konsumen. 0,9 % responden menyatakan bahwa item tersebut 

sangat tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

Item ketiga yaitu jumlah tempat duduk, 2,7 % dari jumlah responden menyatakan 

bahwa item tersebut sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.27,3 % dari 

jumlah responden menyatakan bahwa item tersebut berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen.14,5 % dari jumlah responden menyatakan bahwa item 

tersebut cukup berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 45,5 % dari jumlah 

responden menyatakan bahwa item  tersebut tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen.10 % dari jumlah responden menyatakan bahwa dari item tersebut tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Item keempat yaitu sarana yang 

memadai, 15,5 % dari jumlah responden menyatakan bahwa item tersebut sangat 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 75,5% dari jumlah responden 

menyatakan bahwa item tersebut berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.2,7 % 

dari jumlah responden menyatakan bahwa item tersebut cukup berpengaruh 
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terhadap kepuasan konsumen. 6, 4 % dari jumlah responden menyatakan bahwa 

item tresebut tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Item kelima yaitu  

jumlah karyawan, 10 % dari jumlah responden menyatakan bahwa item tersebut 

sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.. 60 %  dari jumlah responden 

menyatakan bahwa item tersebut berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.18,2 

dari jumlah responden menyatakan bahwa item tersebut cukup berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen.11,8 % dari jumlah responden menyatakan bahwa  

item tersebut tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.Item keenam adalah 

penampilan dan kerapian karyawan , 12,7 % menyatakan bahwa item tersebut 

sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 39,1 % menyatakan bahwa 

item tersebut berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.9,1 % item tersebut 

menyatakan bahwa item tersebut cukup berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 5,5 % dari jumlah responden menyatakan bahwa item tersebut sangat 

tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

4.3.2 Distribusi Frekuensi Variabel Keandalan (X2) 

Pada variabel keandalan terdapat lima pertanyaan yang diberikan kepada 

110 orang responden. Jawabannya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.9 
Distribusi Frekuensi Item Keandalan (X2) 

Item 
Distribusi Jawaban responden (orang) Rata-

rata STS TS RR S SS 
f % F % f % f % f % 

Kemampuan karyawan 
melayani konsumen 

3 2.7 11 10 13 11.8 79 71.8 4 3.6 3.64 

Kecepatan penyajian 2 1.8 15 13.6 25 22.7 59 53.6 9 8.2 3.53 
Kemampuan karyawan 
dalam memberikan 
informasi 

0 0 16 14.5 21 19.1 66 60 7 6.4 3.58 

Kecepatan karyawan 
dalam menangani 
keluhan konsumen 

2 1.8 8 7.3 35 31.8 58 52.7 7 6.4 3.55 

Sumber: Data primer diolah, 2009 
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Keterangan skor dari tabel 4.9: 

STS :  Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

RR : Ragu – Ragu 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

             Pada Tabel 4.9 diketahui bahwa dari 110  orang responden pada  

konsumen pada Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Malang, 3,6 % 

responden, karyawan dalam melayani konsumen sangat berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen. 71,8 % dari jumlah responden menyatakan bahwa item 

tersebut berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.11,8 % menyatakan bahwa 

item tersebut berpengaruh terhdap kepuasan konsumen.10 % dari jumlah 

responden menyatakan bahwa item tersebut kurang berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen.2,7 % dari jumlah responden menyatakan bahwa item 

tersebut sangat tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.Item kedua yaitu 

kecepatan penyajian, 8,2 % dari jumlah responden menyatakan bahwa item 

tersebut sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.53,6 % dari jumlah 

responden menyatakan bahwa item tersebut berpengaruh terhadap jumlah 

responden.22,7 % menyatakan bahwa item tersebut cukup berpengaruh terhadap 

kepuasn konsumen.1,8 % dari jumlah responden menyatkan bahwa item tersebut 

sangat tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.Item ketiga yaitu 

kemampuan karyawan dalam memberikan informasi, 6,4 % dari jumlah responden 

menyatakan bahwa item tersebut sangat berpengaruh dari kepuasan konsumen.60 

% dari jumlah responden menyatakan bahwa item tersebut berpenagruh terhadap 
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kepuasan konsumen. 19,1 % dari jumlah responden menyatakan bahwa  item 

tersebut cukup berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.14,5 % dari jumlah 

responden menyatakan bahwa  item tersebut tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. Item keempat yaitu kecepatan karyawan dalam menangani keluhan 

konsumen, 6,4 % dari jumlah responden menyatakan bahwa item tersebut sangat 

tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 52,7 % dari jumlah responden 

menyatakan bahwa dari  item tersebut berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen.31,8 % dari jumlah responden menyatakan bahwa item tersebut cukup 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.7,3 % dari jumlah responden 

menyatakan bahwa dari jumlah tersebut tidak setuju terhadap kepuasan 

konsumen.1,8 % dari jumlah responden menyatakan bahwa item tersebut sangat 

tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

4.3.3 Distribusi Frekuensi Variabel Daya Tanggap  

       Pada variabel daya tanggap terdapat tiga item  pertanyaan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab, yaitu tentang kecepatan karyawan dalam 

merespon keluhan konsumen, ketepatan tindakan dalam memecahkan masalah, 

dan kemudahan untuk dihubungi melalui telepon. Jawaban responden dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.10 
Distribusi Frekuensi Item Daya Tanggap (X3) 

Item 
Distribusi Jawaban Responden (orang) Rata-

rata STS TS RR S SS 
f % F % F % f % f % 

Kecepatan karyawan 
merespon keluhan 
konsumen 

2 1.8 12 10.9 29 26.4 63 57.3 4 3.6 3.50 

Ketepatan tindakan 
pemecahan masalah 

4 3.6 29 26.4 28 25.5 39 35.5 10 9.1 3.20 

Kemudahan dihubungi 
melalui telepon 

3 2.7 9 8.2 31 28.2 56 50.9 11 10 3.57 

Sumber: Data primer diolah, 2009 
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Keterangan skor dari Tabel 4.10: 

STS :  Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

RR : Ragu – Ragu 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

Pada  Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 110 responden yaitu 

konsumen pada Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Malang 3,6 % responden 

menyatakan bahwa item pertama yaitu kemampuan karyawan merespon keluhan 

konsumen sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.57,3 % dari  jumlah 

responden menyatakan bahwa item tersebut berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 26,4 % dari jumlah responden menyatakan bahwa item tersebut cukup 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 10,9% dari jumlah responden 

menyatakan bahwa item tersebut tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

1,8 % dari jumlah responden menyatakan bahwa dari item tersebut  sangat tidak 

berpengaruh terhadapa kepuasan konsumen. Item kedua yaitu ketepatan tindakan 

dalam memecahkan masalah, 9,1 % dari jumlah responden menyatakan bahwa 

dari item tersebut  sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.35,5 % dari 

jumlah responden menyatakan bahwa dari item tersebut berpengaruh terhadap 

jumlah responden.25,5 % dari jumlah responden cukup berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen.26,4 % dari jumlah responden tidak berpengaruh terhadap 

jumlah responden.3,6 % dari jumlah responden menyatakan bahwa dari item 

tersebut sangat tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.Item ketiga yaitu 
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kemudahan dihubungi melaliu telepon, 10 % dari jumlah responden menyatakan 

bahwa item tersebut sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 50, 9 % 

dari jumlah responden menyatakan bahwa dari item tersebut berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen.28,2 % dari jumlah responden menyatakan bahwa  dari item 

tersebut cukup berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.8,2 % dari jumlah 

responden menyatakan bahwa dari iem tersebut tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan konsuemn.2,7 % dari jumlah responden menyatakan bahwa dari item 

tersebut tidak berpengaruh terhadap kepuasan  konsumen. 

4.3.4 Distribusi Frekuensi Item Jaminan (X4) 

Pada variabel jaminan terdapat tiga item pertanyaan yang diberikan kepada 

responden untuk dijawab, yaitu cita rasa produk,kebersihan produk, dan perasaaan 

aman saat mengkonsumsi produk. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.11 
Distribusi Frekuensi Item Jaminan (X4) 

Item 
Distribusi Jawaban Responden (orang) Rata-

rata STS TS RR S SS 
f % F % f % f % f % 

Cita rasa produk 5 4.5 29 26.4 4 3.6 35 31.8 37 33.6 3.64 
Kebersihan produk 0 0 1 0.9 4 3.6 85 77.3 20 18.2 4.13 
Perasaan aman saat 
mengkonsumsi produk 

0 0 2 1.8 5 4.5 89 80.9 14 12.7 4.05 

Sumber: Data primer diolah, 2009 

Keterangan skor dari Tabel 4.11: 

STS :  Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

RR : Ragu – Ragu 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 
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Pada Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 110 orang konsumen pada 

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang ,33,6 % responden 

menyatakan bahwa item pertama yaitu cita rasa produk sangat berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen.31,8 %  dari jumlah responden menyatakan bahwa 

item tersebut berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.3,6 % dari jumlah 

responden menyatakan bahwa item tersebut cukup berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen. 26,4 % dari jumlah responden menyatakan bahwa item 

tersebut tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 4, 5 % dari jumlah 

responden menyatakan bahwa item tersebut sangat tidajk berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen.Item kedua yaitu kebersihan produk, 18,2 % dari jumlah 

responden menyatakan bahwa item tersebut sangat  berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen,77,3 % dari jumlah responden menyatakan bahwa item 

tersebut berpengaruh terhadap jumlah responden.3,6 5 dari jumlah responden 

menyatakan bahwa item tersebut  kurang berpengaruh terhadap jumlah 

responden.0,9 % dari jumlah responden menyatakan bahwa dari item tersebut 

kurang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.Item ketiga yaitu perasaaan 

aman saat mengkonsumsi produk, 12, 7% dari jumlah responden menyatakan 

bahwa item tersebut sangat tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.80,9 

% dari jumlah responden menyatakan bahwa  item tersebut berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen.4,5 % dari jumlah responden menyatakan bahwa item  

tersebut cukup berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.1,8 % dari jumlah 

responden menyatakan bahwa item tersebut tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 
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4.3.5 Distribusi Frekuensi Empati ( X5) 

Pada variabel empati terdapat tiga item pertanyaan yang diberikan kepada 

responden untuk dijawab, yaitu kesopanan karyawan, perhatian atas keluhan 

konsumen, dan kemampuan karyawan dalam menjalin komunikasi.Jawaban 

responden dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.12 
Distribusi Frekuensi Item Empati (X5) 

Item 
Distribusi Jawaban Responden (orang) Rata-

rata STS TS RR S SS 
f % F % f % f % F % 

Kesopanan 
karyawan 

0 0 4 3.6 9 8.2 76 69.1 21 19.1 4.04 

Perhatian atas 
keluhan konsumen 

0 0 11 10 25 22.7 66 60.6 8 7.3 3.65 

Kemapuan karyawan 
dalam menjalin 
komunikasi 

4 3.6 41 37.3 18 16.4 31 28.2 16 14.5 3.13 

Sumber: Data primer diolah, 2009 

Keterangan skor dari Tabel 4.12: 

STS :  Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

RR : Ragu – Ragu 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

Pada Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dari 110 orang konsumen pada 

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang malang, 19,1 % responden 

menyatakan bahwa item pertama yaitu kesopanan karyawan sangat berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 69,1 % dari jumlah responden menyatakan bahwa 

item  tersebut berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 8,2 % dari jumlah 

responden menyatakan bahwa dari jumlah responden menyatakan bahwa item 

tersebut  cukup berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.3,6 % dari jumlah 
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responden menyatakan bahwa item tersebut kurang berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen.Item kedua yaitu perhatian atas keluhan konsumen, 7,3 % 

dari jumnlah responden menyatakan bahwa item tersebut sangat berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen, 60,6 % dari jumlah responden menyatakan bahwa 

item tersebut berpengaruh terhadap  kepuasan konsumen.22,7 % dari jumlah 

responden menyatakan bahwa item tersebut cukup berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen.10 % dari jumlah responden menyatakan bahwa item tersebut  

tidak berpengaruh terhadap  kepuasan konsumen. Item ketiga, yaitu kemampuan 

karyawan dalam menjalin komunikasi, 14,5 % dari jumlah responden menyatakan 

bahwa item tersebut sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.28,2 % dari 

jumlah responden menyatakan bahwa item etrsebut berpengaruh terhadap jumlah 

responden.16,4 % dari jumlah responden menyatakan bahwa item tersebut  cukup 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.37,3 % dari jumlah responden 

menyatakan bahwa dari item tersebut tidak berpengaruh terhadap  kepuasan 

konsumen.3,6 %  dari jumlah responden menyatakan bahwa item  tersebut sangat 

tidak berpengaruh terhdap kepuasan konsumen. 

4.3.6 Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan Konsumen (Y) 

Variabel kepuasan konsumen  ditunjukkkan dengan jawaban konsumen 

apakah  mereka sudah puas dengan kualitas pelayanan pada Rumah Makan Ayam  

Bakar Wong Solo Cabang Malang. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 
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Tabel 4.13 
Distribusi Frekuensi Item Kepuasan Konsumen (Y) 

Item 
Distribusi Jawaban Responden (orang) Rata-

rata STS TS RR S SS 
f % F % f % f % F % 

Kepuasan konsumen 
secara keseluruhan 

1 0.9 2 1.8 12 10.9 85 77.3 10 9.1 3.92 

Keputusan 
pembelian ulang 
produk 

1 0.9 14 12.7 17 15.5 65 59.1 13 11.8 3.68 

Penyebaran 
informasi produk ke 
lingkungan sekitar 
(teman-teman) 

1 0.9 2 1.8 9 8.2 81 73.6 17 15.5 4.01 

Sumber: Data primer diolah, 2009 

Keterangan skor dari Tabel 4.13: 

STS :  Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

RR : Ragu – Ragu 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

Pada Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa dari 110 orang responden yaitu 

konsumen pada Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang , 9,1 % 

responden menyatakan bahwa item pertama yaitu kepuasan konsumen secara 

keseluruhan sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.77,3 % 

menunjukkan bahwa item tersebut berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.10.9 

% menunjukkan bahwa item tersebut cukup berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen.1,8 % dari jumlah responden menunjukkan bahwa item tersebut tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.0,9 % drai jumlah responden 

menunjukkan bahwa item tersebut sangat tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen.Item kedua yaitu keputusan pembelian ulang produk, 11,8 % 

menunjukkan bahwa item tresebut sangat berpengaruh terhadap kepusan 
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konsumen.59,1 % menunjukkan bahwa item tersebut berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen.15,5 % dari jumlah responden menunjukkan bahwa item 

tersebut cukup berpengaruh terhadap jumlah responden.12, 7 % dari jumlha 

responden menunjukkan bahwa item tersebut kurang  berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen.0,9 % dari jumlah responden menunjukkan bahwa item 

tersebut sangat tidak berpengaruh terhadap jumlah konsumen.Item ketiga yaitu 

penyebaran informasi produk ke lingkungan sekitar (teman – teman) , 15,5 % dari 

jumlah responden menyatakan bahwa item tersebut sangat berpengaruh terhadap 

jumlah responden.73,6 % dari jumlah responden menunjukkan bahwa item 

tersebut berpengaruh terhadap jumlah responden.8,2 % dari jumlah responden 

menunjukkan bahwa item tersebut cukup berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen.0,9 % dari jumlah responden menunjukkan bahwa item tersebut sangat 

tidak berpengaruh terhadap  kepuasan konsumen. 

4.4 Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Tingginya korelasi merupakan salah satu syarat yang harus 

dipenuhi agar suatu variabel dapat dinyatakan valid. Pengujian Validitas 

instrumen dilakukan dengan menghitung korelasi product moment. Dari nilai 

korelasi yang didapatkan, jika nilai-p atau signifikansi  ≤ 0,05 maka pertanyaan 

tersebut dapat dikatakan valid dan apabila signifikansi > 0,05 maka pertanyaan 

tersebut dapat dikatakan tidak valid. 

Dari pengujian validitas instrumen penelitian dengan menggunakan korelasi 

pearson antara masing-masing item pernyataan dengan total item pernyataan 

diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.14 
Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item Korelasi (rxy) Signifikansi Keterangan 

Bukti Langsung  
(X1) 

X1.1 0.800 0.000 Valid 
X1.2 0.720 0.000 Valid 
X1.3 0.485 0.000 Valid 
X1.4 0.821 0.000 Valid 
X1.5 0.719 0.000 Valid 
X1.6 0.629 0.000 Valid 

Keandalan 
(X2) 

X2.1 0.632 0.000 Valid 
X2.2 0.634 0.000 Valid 
X2.3 0.783 0.000 Valid 
X2.4 0.754 0.000 Valid 

Daya Tanggap 
(X3) 

X3.1 0.782 0.000 Valid 
X3.2 0.683 0.000 Valid 
X3.3 0.781 0.000 Valid 

Jaminan 
(X4) 

X4.1 0.788 0.000 Valid 
X4.2 0.846 0.000 Valid 
X4.3 0.821 0.000 Valid 

Empati 
(X5) 

X5.1 0.843 0.000 Valid 
X5.2 0.818 0.000 Valid 
X5.3 0.735 0.000 Valid 

 Kepuasan 
Konsumen 

(Y) 

Y1 0.879 0.000 Valid 
Y2 0.816 0.000 Valid 
Y3 0.881 0.000 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2009 

Dari Tabel 4.14, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari semua item 

pertanyaan adalah 0.000, lebih kecil dari 0.05, berarti bahwa semua item 

pertanyaan sudah valid dan dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut.  

 

4.5 Uji Reliabilitas 

Agar diperoleh keyakinan bahwa instrumen penelitian memberikan hasil 

pengukuran yang konsisten, maka dilakukan uji reliabilitas atas pertanyaan-

pertanyaan dalam penelitiaan. Untuk menguji reliabilitas digunakan Alpha 

Cronbach, apabila nilai alpha cronbach  > 0.6, maka instrument penelitian dapat 

dikatakan reliable.  

Dari pengujian reliabilitas instrumen penelitian dengan menggunakan Alpha 

Cronbach, diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.15 
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Alpha Keterangan 

Bukti Langsung (X1) 0.776 Reliabel 

Keandalan (X2) 0.650 Reliabel 

Daya Tanggap (X3) 0.602 Reliabel 

Jaminan (X4) 0.718 Reliabel 

Empati (X5) 0.702 Reliabel 

Kepuasan Konsumen (Y) 0.818 Reliabel 
Sumber: Data primer diolah, 2009 

Dari Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa nilai alpha cronbach untuk variabel 

keandalan dan empati nilainya lebih besar dari 0.6, sehingga dua variabel tersebut 

bersifat reliabel. Sedangkan nilai alpha untuk variabel bukti langsung, daya 

tanggap, jaminan dan kepuasan konsumen mendekati 0.6, sehingga diputuskan 

bahwa keempat variabel tersebut bersifat cukup reliabel dan dapat digunakan 

dalam penelitian.  

4.6 UJI ASUMSI REGRESI LINIER BERGANDA 

4.6.1    Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Santoso, 2001: 

110). Model regresi yang baik akan mendekati normal. Salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk melakukan uji normalitas adalah dengan menggunakan analisis 

grafik. 

Probability plot membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi 

normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting 

data residual akan membandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data 

residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti 

garis sesungguhnya. Atau dapat dikatakan model regresi memenuhi asumsi 
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normalitas. Namun jika data menyebar jauh dari garis diagonalnya atau tidak 

mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Grafik 4.1 berikut: 

Grafik 4.1 
Hasil Uji Normalitas 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: kepuasan konsumen
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Dari grafik 4.1 dapat diketahui bahwa terlihat plot titik-titik menyebar di 

sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal. Hal ini 

menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 

2001:112). 

 

4.6.2 Uji Multikolinieritas 

Uji ini ditujukan untuk mendeteksi adanya hubungan linier diantara 

variabel-variabel independen dalam model regresi. 

Multikolinieritas diuji dengan menggunakan nilai VIF (Variance Influence 

Factor). Bila nilai VIF mendekati 1, maka tidak terjadi multikolinieritas atau 

nonmultikolinieritas. Dari hasil analisis data, diperoleh hasil sebagai berikut 
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Tabel 4.16 
Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel bebas VIF Kesimpulan 

Bukti langsung (X1) 1.147 Non Multikolinieritas 

Keandalan (X2) 1.353 Non Multikolinieritas 

Daya tanggap (X3) 1.451 Non Multikolinieritas 

Jaminan (X4) 1.449 Non Multikolinieritas 

Empati (X5) 1.058 Non Multikolinieritas 
Sumber: Data primer diolah, 2009 

Dari Tabel 4.17, dapat diketahui bahwa seluruh nilai VIF untuk semua 

variabel bebas adalah berada di sekitar nilai 1, maka disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.  

 

4.7 ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 

Tabel 4.17 
Rekapitulasi Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Unstandardized 
Koefisien (B) 

Standardized 
Koefisien 

(Beta) 
thitung ttabel Sig t Hipotesis

Konstanta -2.477 - - - 0.068 - 
Bukti langsung 0.329 0.343 4.585 1.66 0.000 Tolak H0
Keandalan 0.150 0.149 2.861 1.66 0.039 Tolak H0 
Daya tanggap 0.121 0.129 1.762 1.66 0.029 Tolak H0 
Jaminan 0.433 0.533 6.426 1.66 0.000 Tolak H0 
Empati 0.273 0.283 3.345 1.66 0.001 Tolak H0 
N = 110 
R = 0.862 
R2= 0,744 
R2 Adjusted =0.731 

F hitung = 60.347 
F tabel =2.298 
Sig F = 0,000 

Sumber: Data primer diolah, 2009 

 

Dari kelima variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model regresi, 

variabel-variabel kualitas pelayanan dalam penelitian ini semuanya signifikan, hal 

ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi untuk masing-masing variabel yaitu lebih 
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kecil dari 0,05 dimana variabel  bukti langsung (X1) sebesar 0,000; Keandalan 

(X2) sebesar 0,039; daya tanggap (X3) sebesar 0,029; Jaminan (X4) sebesar 0,000 

dan empati (X5) sebesar 0,001. Variabel-variabel kualitas pelayanan yang terdiri 

dari bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati memiliki 

satuan yang berbeda. Santoso (2001,88) menyatakan bahwa jika ukuran variabel 

tidak sama, maka sebaiknya interpretasi persamaan regresi menggunakan 

standardized koefisien beta. 

Dari hasil analisis regresi pada Tabel 4.17, terbentuk persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Y = 0.343 X1 + 0.149 X2 + 0.129 X3 + 0.533 X4 + 0.283 X5 + e  

Penjelasan intepretasi regresi dapat dilihat sebagai berikut : 

a. Y = Kepuasan Konsumen RM. ABWS 

Kepuasan konsumen merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh 

beberapa variabel bebas antara lain bukti langsung, keandalan, daya tanggap, 

jaminan dan empati.  

b. b1=0.343 

Koefisien b1 merupakan variabel bukti langsung (X1) dan koefisien bertanda 

positif menunjukkan bahwa jika variabel bukti langsung (X1) semakin 

ditingkatkan maka kepuasan konsumen akan semakin meningkat pula. 

Variabel bukti langsung terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen karena nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari α = 0.05 dan nilai 

t=4.585, lebih besar dari t tabel (1.66).  
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c. b2=0.149 

Koefisien b2 merupakan variabel keandalan (X2) yang teruji berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen, ditunjukkan dengan nilai signifikansi 

0.039 lebih kecil dari α = 0.05 dan nilai t=2.861, lebih besar dari t tabel (1.66). 

Sedangkan koefisien regresi yang bertanda postif menunjukkan bahwa apabila 

keandalan meningkat maka kepuasan konsumen akan meningkat pula. 

d. b3=0.129 

Koefisien b3 adalah variabel daya tanggap (X3) yang teruji berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen, ditunjukkan dengan nilai signifikansi 

0.029 lebih besar dari α = 0.05 dan nilai t=1.762, lebih besar dari t tabel 

(1.66). Koefisien regresi bertanda positif menunjukkan bahwa apabila variabel 

daya tanggap ditingkatkan maka kepuasan konsumen akan meningkat.  

e. b4=0.533 

Koefisien b4 merupakan variabel jaminan (X4) yang teruji berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen, ditunjukkan dengan nilai signifikansi 

0.000 lebih kecil dari α = 0.05 dan nilai t=6.426, lebih besar dari t tabel (1.66). 

Koefisien bertanda postif menunjukkan bahwa apabila jaminan meningkat 

maka kepuasan konsumen akan meningkat pula.  

f. b5=0.283 

Koefisien b5 merupakan variabel empati (X5) yang teruji berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan, ditunjukkan dengan nilai signifikansi 

0.001 lebih kecil dari α = 0.05 dan nilai t=3.345, lebih besar dari t tabel (1.66). 

Sedangkan koefisien regresi bertanda postif menunjukkan bahwa apabila 

keandalan meningkat maka kepuasan konsumen akan meningkat pula.  
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Dari tabel 4.17, terlihat bahwa nilai koefisien determinasi yang disesuaikan 

(R2
 adjusted) sebesar 0.731 atau 73.1%. Kita menggunakan nilai koefisien 

determinasi yang disesuaikan karena memberikan nilai yang telah disesuaikan 

dengan banyaknya variabel bebas (Santosa dan Ashari, 2005). Nilai koefisien 

determinasi yang disesuaikan menyatakan bahwa sebesar 73.1% dari keragaman 

data dapat terangkum dan dijelaskan dalam model yang terbentuk. Sedangkan 

sisanya sebesar 26.9% dijelaskan oleh variabel lain di luar lima variabel bebas 

yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya harga, promosi, diferensiasi 

produk/menu yang beragam dan variabel lainnya.  Menurut Santosa dan Ashari 

(2005) semakin tinggi nilai koefisien determinasi akan semakin makin 

kemampuan model regresi dalam memprediksi terikat. Nilai koefisien determinasi 

yang disesuaikan yang didapatkan sudah baik, sehingga variabel-variabel yang 

ada seperti variabel bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati 

sudah cukup baik untuk menjelaskan pendapat responden mengenai kepuasan 

pengunjung di Ayam Bakar Wong Solo. 

4.7.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama 

Untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-sama semua 

variabel bebas yang terdiri dari bukti langsung (X1), keandalan  (X2), daya 

tanggap (X3), jaminan (X4) dan empati (X5) terhadap variabel terikat yaitu 

kepuasan konsumen (Y) bisa dilihat dari uji ANOVA atau F test pada tabel 4.20. 

Apabila didapatkan nilai signifikansi < α = 0.05 atau nilai F hitung > F tabel, 

maka semua variabel bebas terbukti secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika didapatkan nilai signifikansi > α = 0.05 
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atau nilai F hitung < F tabel, maka semua variabel bebas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat.   

Pada tabel 4.17, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.000, yakni lebih kecil 

dari α = 0.05 dan nilai F sebesar 60.347 yang lebih besar dari F tabel=2.298, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama, variabel bukti langsung, 

keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati berpengaruh signifikan terhadap 

variabel kepuasan konsumen Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang.  

Setelah dilakukan uji simultan dengan menggunakan uji-F, maka selanjutnya 

dilakukan uji parsial. Pengujian secara parsial digunakan untuk mengetahui 

apakah terdapat pengaruh yang nyata dari masing-masing variabel X  terhadap 

variabel Y. Jika didapatkan nilai signifikansi < α = 0.05, maka variabel X 

berpengaruh nyata terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansi > α = 

0.05, maka variabel X tidak mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel Y.  

Dari hasil analisis regresi yang telah dilakukan, variabel bukti langsung, 

keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati semuanya mempunyai pengaruh 

yang nyata terhadap variabel kepuasan konsumen Ayam Bakar Wong Solo karena  

mempunyai nilai signifikansi yang kurang dari  α = 0.05.  

4.7.2 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua 

Dari nilai koefisien variabel bukti langsung, keandalan, daya tanggap, 

jaminan dan empati, didapatkan hasil bahwa variabel jaminan mempunyai nilai 

koefisien yang paling besar diantara variabel yang lain yakni sebesar 0.533. Hal 

ini berarti bahwa variabel jaminan mempunyai pengaruh yang paling kuat atau 

dominan terhadap kepuasan konsumen jika dibandingkan dengan variabel bukti 

langsung, keandalan, daya tanggap, dan empati.  
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4.8. Pembahasan Hasil penelitian 

Berdasarkan temuan hasil penelitian dari lima variabel Kualitas Pelayanan 

yang  meliputi variabel bukti langsung (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), 

jaminan (X4) dan  Empati (X5), diketahui bahwa semua variabel bebas tersebut 

memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap kepuasan 

konsumen Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang. Dari 

pengujian secara parsial, ternyata semua variabel bebas yang ada memiliki 

pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepuasan konsumen Rumah 

Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang. Sedangkan dari lima variabel 

tersebut, variabel Jaminan teruji berpengaruh dominan terhadap kepuasan 

konsumen Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang. 

Variabel bukti langsung (X1) yang menjelaskan tentang kebersihan produk, lokasi 

mudah dijangkau, tersedianya tempat duduk, adanya sarana yang memadai seperti 

toilet dan area parkir, jumlah karyawan yang cukup serta penampilan karyawan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Variabel keandalan (X2) 

yang menjelaskan tentang kemampuan karyawan dalam melayani konsumen, 

kecepatan penyajian, penguasaan informasi karyawan dan kecepatan dalam 

menangani keluhan konsumen berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. Variabel daya tanggap (X3) yang menjelaskan tentang kecepatan 

respon karyawan terhadap keluhan konsumen, ketepatan tindakan dalam 

memecahkan masalah dan kemudahan untuk dihubungi melalui telepon 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Variabel Jaminan (X4) 

yang menjelaskan tentang cita rasa produk, kebersihan produk dan perasaan aman 
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saat mengkonsumsi produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Variabel Empati (X5) yang menjelaskan tentang kesopanan karyawan, 

kemampuan memberikan perhatian atas keluhan konsumen dan kemampuan 

karyawan dalam menjalin komunikasi berpengaruh signifikan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel  daya tanggap (X3) mempunyai pengaruh yang 

paling kecil di antara variabel bebas lainnya sehingga pihak kepuasan konsumen 

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang dapat memperbaiki 

variabel tersebut sehingga dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Sedangkan 

variabel jaminan memberikan hasil yang signifikan dan dominan terhadap 

kepuasan konsumen agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan agar kepuasan 

konsumen tetap terjaga. 

4.9 Implikasi Kebijakan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan lima variabel untuk 

mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Lima 

variabel tersebut adalah variabel bukti langsung, variabel keandalan, variabel daya 

tanggap, variabel jaminan, dan variabel empati. Setelah mengadakan penelitian di 

lapangan penulis melakukan analisis, maka dapat diketahui bahwa kelima variabel 

tersebut mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen. Adapun startegi 

yang diterapkan Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang 

berdasarkan analisis yang telah dilakukan adalah : 

1. Variabel Bukti Langsung (X1) 

Kebersihan dan kenyamanan ruangan pada Rumah Makan Ayam Bakar 

Wong Solo Cabang Malang sudah terjaga. Sesudah konsumen selesai makan, 

bagian customer service segera membersihkan meja konsumen tersebut. Begitu 
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pula dengan kebersihan toiletnya yang selalu terjaga. Bukti langsung ini menjadi 

salah satu ukuran konsumen dalam menilai kinerja Rumah Makan Ayam Bakar 

Wong Solo. 

2. Variabel Keandalan 

Rumah makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang menyajikan ayam 

bakar sebagai menu utama. Kemampuan, keterampilan, dan kecepatan karyawan 

dalam menyajikan hidangan serta memberikan informasi kepada konsumen perlu 

dipertahankan. Upaya yang dapat dilakukan pihak Rumah Makan Ayam Bakar 

Wong Solo Cabang Malang adalah dengan memberikan pelatihan kepada 

karyawan tentang rumah makan dan teknik operasional serta cara – cara dalam 

menangani keluhan konsumen.Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada 

konsumen bahwa Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo mamapu memberikan 

layanan yang diberikan konsumen. 

3. Variabel Daya Tanggap (X3) 

Rumah Makan Ayam Bakar wong Solo Cabang Malang menampung 

segala bentuk saran , kritik, dan keluhan dari konsumen melalui telepon online. 

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kekurangan Rumah Makan Ayam Bakar 

Wong Solo, serta dapat diperbaiki di masa datang agar dapat memenuhi keinginan 

dan kebutuhan konsumen. 

4 Variabel Jaminan 

Variabel jaminan merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap 

kepuasan konsumen. RM ABWS Malang perlu melakukan perbaikan dan 

peningkatan khususnya di bidang pelayanan,khususnya dalam bidang pelayanan 

yang memuaskan kepada pelanggan. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat 
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merasa nyaman dan betah berada di RM ABWS Malang, karena konsumen  

adalah raja dan perusahaan wajib memberikan pelayanan terbaik 

5. Variabel Empati 

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang  Malang merupakan salah 

satu rumah makan yang berda di kota Malang yang menyediakan ayam bakar 

sebagai menu utama. Keramahan dan kesopanan karyawan serata kemampuan 

karyawan dalam menjalin hubungan yang baik dengan konsumen perlu 

ditingkatkan. Diharapkan konsumen dapat disambut dengan senyum dan dapat 

dilayani dengan lebih baik lagi, dengan demikian Rumah Makan Ayam Bakar 

Wong Solo dapat membangun posisisnya sebagai rumah makan yang dapat 

memahami kebutuhan individual konsumennya. 

 


