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  Latar belakang dari pelaksanaan penelitian bahwa 

Indonesia sedang mengalami peningkatan jasa kuliner. Usaha 

ekonomi di bidang kuliner ini merupakan suatu prospek yang cukup 

bagus, kondisi Indonesia pada saat ini masih sangat krisis. Jasa 

kuliner yang ditawarkan mulai dari pedagang kecil, misalnya 

pedagang kaki lima di tepi jalan sampai dengan restoran mewah yang 

menyajikan beragam menu andalan. Banyaknya rumah makan di kota 

Malang yang menyajikan produk utama berupa olahan daging ayam, 

maka salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemilik rumah 

makan ayam penyet Suroboyo adalah mempertahankan konsumen 

dan meningkatkan jumlah konsumennya. Upaya yang dilakukan 

untuk mengatasi persaingan dengan rumah makan lain yang sama-

sama menyediakan produk utama dengan bahan baku daging ayam 

adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ini 

memiliki nilai yang besar dalam membawa konsumen menuju ke 

tingkat kepuasan sehingga kepuasan tersebut akan memberikan 

dampak positif bagi rumah makan ayam penyet Suroboyo 

Penelitian dilaksanakan di Rumah Makan Ayam Penyet 

Suroboyo, yang terletak di jalan Soekarno-Hatta 7E Malang. 

Penelitian dilaksanakan mulai 26 Oktober 2012 sampai dengan 26 

Nopember 2012. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di rumah 
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makan ayam penyet Suroboyo, dan untuk mengetahui pengaruh 

brand image terhadap rumah makan ayam penyet Suroboyo. Metode 

penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kuantitatif 

dengan instrumen berupa kuesioner dengan responden yang akan 

dijadikan sampel melalui accidental sampling. Teknik Pengambilan 

sampel dengan cara purposive methode. 

Pengolahan data dari hasil penelitian dilakukan dengan 

menggunakan SPSS versi 16,0. Uji validitas menunjukkan bahwa 

dari 20 item pertanyaan menunjukkan hasil yang valid yaitu rhitung > 

rtabel (0,195), sedangkan untuk uji reliabilitas menunjukkan bahwa 8 

variabel dinyatakan reliabel karena koefisien alpha > alpha cronbach 

(0,5). Hasil dari analisis faktor terbentuk 4 faktor baru yaitu, indeks 

persepsi konsumen terhadap pelayanan dengan prosentase varian 

sebesar 35,814%, indeks kepedulian produsen dengan prosentase 

varian 10,094%, indeks karakteristik konsumen 7,632%, dan indeks 

sikap konsumen terhadap kemudahan parkir sebesar 6,536%. Hasil 

regresi dengan menggunakan path pada pengaruh X (kualitas 

pelayanan) terhadap Y (kepuasan konsumen) diperoleh hasil sangat 

signifikan untuk 3 variabel, dan 1 variabel yaitu “sikap konsumen 

terhadap kemudahan parkir” hanya memberikan hasil signifikan yaitu 

p < 0,005 dan Rsquare sebesar 0,514, sedangkan untuk pengaruh 

kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen  memiliki Rsquare sebesar 

0,582 dengan hasil sangat signifikan untuk 2 variabel dan 1 variabel 

tidak signifikan yaitu “karakteristik konsumen”, untuk hasil 

signifikan p < 0,005 dimiliki oleh “kepedulian produsen” dan p < 

0,05 dimiliki oleh “persepsi dalam kemudahan parkir”. Pengaruh 

tidak langsung dimiliki oleh “persepsi konsumen terhadap pelayanan” 

melalui kepuasan konsumen sebesar 0,203. 

Kesimpulan dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa 

“persepsi konsumen terhadap pelayanan”, “kepedulian produsen”, 

dan “persepsi dalam kemudahan parkir” mempengaruhi kepuasan 
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konsumen tanpa harus melalui faktor lain diluar kualitas pelayanan , 

sedangkan untuk “karakteristik konsumen” semakin meningkatnya 

usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan maka akan mengurangi 

kepuasan konsumen. “persepsi konsumen terhadap pelayanan”, 

“kepedulian produsen”, “persepsi dalam kemudahan parkir” 

mempengaruhi brand image rumah makan melalui tingkat kepuasan 

dan kepuasan dari konsumen mampu mempengaruhi brand image 

rumah makan ayam penyet Suroboyo. Saran yang diberikan yaitu 

untuk pelayanan dalam bentuk non fisik berupa kesediaan pegawai 

menolong konsumen harus sesuai dengan Standar Operasional 

Prosedur, karena memiliki pengaruh besar terhadap kepuasan 

konsumen. 

 

 

 


