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Heru Eka Lodhita. 105100701111003. Analisis Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Dengan Menggunakan 

Metode IPA (Importance Performance Analysis) dan CSI 

(Customer Satisfaction Index) Studi Kasus Pada Toko Oen, Kota 

Malang. Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Ir.Imam Santoso, MP dan 

Sakunda Anggarini, STP, MP 

RINGKASAN 

Restoran Toko Oen merupakan salah satu restoran terkenal di 

kota Malang dengan menyajikan berbagai menu varian produk, 

dimana banyak konsumen lokal maupun mancanegara berkunjung di 

Toko Oen. Konsumen merasa puas dengan produk yang ditawarkan 

oleh restoran Toko Oen, tetapi tidak dengan pelayanan yang ada di 

Toko Oen tersebut. Kondisi pelayanan restoran Toko Oen dirasa 

masih kurang maksimal, contohnya; waktu proses yang lama, 

kurangnya respon pelayan terhadap pelanggan yang berkunjung, dan 

keramahan pelayan kepada pelanggan. 

Tujuan penelitian digunakan mengetahui tingkat kesesuaian 

antara tingkat kepentingan atribut pelayanan menurut konsumen 

dengan tingkat kinerja yang telah diberikan restoran, mengetahui 

tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan Resto Toko 

Oen Malang dan memberikan rekomendasi perbaikan alternatif. 

Analisis metode IPA dan CSI diolah dengan software Miscrosoft Excel 

for windows. Kuesioner yang disebar berjumlah 80 responden 

Hasil pengolahan data dengan metode IPA (Importance 

Performance Analysis) yang direpresentasikan dalam diagram 

kartesius yang dibagi menjadi 4 kuadran. Pada kuadran I (kecepatan 

proses penyajian, kesigapan dan kesediaan dalam melayani 

pelanggan, dan keramahan kepada pelanggan) atau prioritas utama 

menggambarkan faktor yang dianggap penting dan diharapkan 

konsumen akan tetapi kinerja dari pihak produsen belum memberikan 

kepuasan terhadap apa yang diharapkan konsumen secara optimal. 

Pada kuadran II (ketepatan waktu dalam melayani, kesigapan 

karyawan pada saat pelanggan berkunjung, kebersihan dan kerapian 

ruangan, fasilitas perlengkapan yang tersedia dan kerapian 

penampilan pelayan) atau pertahankan prestasi sebagai faktor yang 

dianggap penting serta diharapkan sebagai faktor penunjang 
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kepuasan konsumen sehingga perusahaan wajib untuk 

mempertahankan. Atribut yang termasuk kedalam kuadran III 

(keterampilan dan kemampuan  karyawan, kemudahan dalam 

merespon permintaan dan kenyamanan ruangan) prioritas rendah 

merupakan faktor yang dianggap mempunyai tingkat persepsi yang 

rendah, sehingga perusahaan tidak perlu memprioritaskan faktor 

tersebut. Kuadran terakhir atribut kuadran IV (kemampuan memahami 

dan menerima saran pelanggan, kesopanan kepada pelanggan, 

jaminan keamanan produk, kemudahan berkomunikasi dan dekorasi 

ruangan yang menarik) merupakan faktor yang dianggap tidak terlalu 

penting dan tidak terlalu diharapkan oleh pelanggan sehingga 

perusahaan lebih baik mengalokasikan sumber daya yang terkait 

kepada fakor lain yang lebih memiliki tingkat prioritas lebih tinggi. Hasil 

dari pengolahan data menggunakan metode CSI (Customer 

Satisfaction Index) menunjukkan tingkat kepuasan konsumen sebesar 

75,89% Nilai tersebut berada pada rentang 66-80%, dengan demikian 

secara keseluruhan konsumen merasa puas terhadap kinerja 

pelayanan Toko Oen Malang. 

Usulan rekomendasi alternatif yang diberikan yaitu pada  segi 

kecepatan proses penyajian perlu ditingkatkan Standart Operation 

Procedure, serta menambahkan jumlah pelayan/karyawan. Pada 

kesigapan dan kesediaan dalam melayani pelanggan, perlu adanya 

perbaikan kecepatan waktu dalam melayani pesanan pelanggan dan 

segi keramahan kepada pelanggan, perlu diperbaiki keramahan 

pelayan untuk menyambut datangnya pelanggan agar pelanggan 

merasa lebih dihargai 

 

 

Kata kunci: Customer Satisfaction Index (CSI), Importance 

Performance Analysis (IPA), Kepuasan Konsumen, 

Kualitas pelayanan  
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Heru Eka Lodhita. 105100701111003. The Analysis over The 

Influence of Service Quality on Consumer Satisfaction by using 

IPA (Importance Performance Analysis) and CSI (Customer 

Satisfaction Index) Methods: Case Study at Toko Oen, Malang 

City. Final Paper. Advisors: Dr. Ir. Imam Santoso, MP and 

Sakunda Anggarini, STP, MP.  

SUMMARY 

Toko Oen Restaurant is a famous restaurant in Malang City which 

presents various product menus. Many local consumers and foreigners 

have visited Toko Oen Restaurant. Consumers are satisfied with the 

offered products offered but not quite pleased with the service 

provided. The conditions of service at Toko Oen Restaurant are not 

favorable, such as long order processing, less responsive waiters to 

the incoming customers, and lack of waiters’ friendliness to the 

customers.  

The objectives of research are to understand the compatibility rate 

between the importance rate of service attributes perceived by 

consumers and the performance rate of restaurant, to acknowledge the 

satisfaction rate of consumers to the service quality of Malang Toko 

Oen Restaurant, and to give recommendation for alternative 

improvement. Analysis techniques include IPA and CSI methods 

supported with software Microsoft Excel for Windows. Questionnaire is 

given to 80 respondents.  

Result of data processing with IPA method (Importance 

Performance Analysis) is represented in Cartesius Diagram with 4 

quadrants. At Quadrant I (quick presentation, responsiveness and 

willingness to serve customers, and friendly to the customers), the 

main priority is factors considered as important and expected by 

consumers, but the performance of producer is not yet giving the 

expected satisfaction. At Quadrant II (punctuality in service delivery, 

responsive staff to the incoming customers, clean and tidy room, 

complete facility, and tidy appearance of waiters), the effort to maintain 

the achievement is an important factor which support the satisfaction of 

consumers, and therefore, the company shall emphasize this factor. 

Attributes included within Quadrant III (skill and ability of employees, 

easiness to respond the request, and room comfort) have lower 
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priority. These are factors with lower perception rate, and therefore, it 

is not necessary for the company to prioritize these factors. Lastly, 

Quadrant IV (ability to understand and to accept customers’ 

suggestion, being polite to customers, assuring the security of product, 

easiness for communication and attractive room decoration) contains 

the factors considered as less important and not quite expected by the 

customers such that the company better allocates the resources to the 

other factors with higher priority rate. Result of data processing with 

CSI method (Customer Satisfaction Index) has reached consumer 

satisfaction rate for 75.89 %. This value remains in the interval 66-80 

%. However, consumers are satisfied with the service performance of 

Malang Toko Oen Restaurant.  

Recommendations are elucidated as follows. The speed of 

presentation can be improved with Standard Operation Procedure or 

be ensured by increasing the number of waiters/employees. 

Responsiveness and willingness to serve customers still needs to 

consider the punctuality to serve the customers’ order. Friendliness to 

the customers also needs for improvement, especially in welcoming 

the incoming customers to give sense of respect to the customers. 

 

Keywords:  Customer Satisfaction Index (CSI), Importance 

Performance Analysis (IPA), Consumer Satisfaction, 

Service Quality   
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I.   PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
 Kepuasan pelanggan adalah pertahanan paling baik 
melawan persaingan bisnis. Perusahaan yang berhasil menjaga 
agar pelanggannya selalu puas hampir tidak terkalahkan dalam 
bisnis. Para pelanggan yang puas biasanya lebih setia, lebih 
sering membeli, dan rela membayar lebih banyak untuk 
membeli produk atau jasa perusahaan tersebut. Selain itu, 
umumnya mereka tetap menjadi pelanggan bila perusahaan itu 
sedang mengalami kesulitan, sehingga ada waktu bagi 
perusahaan untuk menyesuaikan diri pada perubahan.  
Restoran merupakan jenis perusahaan yang sangat bergantung 
kepada kepuasan pelanggannya. Umumnya pemasaran dari 
suatu restoran dilakukan secara word of mouth atau dari mulut 
ke mulut, sehingga jika ada satu saja pelanggan yang tidak 
puas, maka restoran itu akan kehilangan beberapa calon 
pelanggannya. Begitupun sebaliknya, jika ada satu saja 
pelanggan yang merasa puas maka kemungkinan besar 
restoran itu akan mendapatkan beberapa calon pelanggan baru. 
Hal ini seperti yang dikatakan Kotler (2002), bahwa seseorang 
yang merasa tidak puas akan suatu produk, rata-rata akan 
menceritakannya kepada sepuluh orang lainnya. Namun masih 
banyak para pengelola restoran yang mengabaikan aspek 
penting yaitu aspek kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam 
memberikan pelayanan yang terbaik.  
 Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan 
dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang 
memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas pelayanan adalah 
upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta 
ketepatan penyampaianya untuk mengimbangi harapan 
pelanggan, Tjiptono (2006). Dalam membangun kepuasan 
konsumen tidak dapat begitu saja dilakukan, tetapi memerlukan 
proses yang panjang. Salah satu caranya adalah melalui 
kualitas pelayanan, dimana kualitas pelayanan merupakan 
upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen dalam 
memenuhi harapan konsumen.  
 Restoran Toko Oen dapat dikatakan restoran yang 
pengunjungnya selalu ramai setiap hari karena lokasinya yang 
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strategis dan suasananya yang nyaman dengan ciri khas yang 
dimilikinya. Restoran Toko Oen merupakan salah satu restoran 
yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada 
konsumennya. Hal tersebut dilakukan guna meyakinkan 
konsumen agar merasa nyaman dan setia akan produk 
makanan yang ditawarkan oleh restoran Toko Oen.   
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Menurut analisis data http://www.tripadvisor.co.id/ mencatat 
dari 139 review yang pernah mengunjungi restoran Toko Oen, 
sebagian besar merasa puas dengan kualitas pelayanan Toko 
Oen. Pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa performa sudah 
bagus (jumlah diagram suka > tidak suka). Restoran berharap 
bahwa 100% konsumen menyukai kualitas pelayanan di Toko 
Oen tersebut, ternyata pada kenyataannya ada 11 review 
konsumen tidak suka dan 13 lainnya kurang suka. Berdasarkan 
hasil review tersebut, Toko Oen berusaha meningkatkan lagi 
performanya untuk  mengurangi dan menghilangkan pendapat 
konsumen yang tidak suka terhadap performa pelayanan di 
Toko Oen. Restoran Toko Oen harus melakukan perbaikan dari 
segi keramahan serta kecepatan proses pelayanan agar 
konsumen lebih merasa puas. 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1  Hasil reviews responden Toko Oen 
(Sumber : Tripadvisor.com, Des-feb 2014) 

 

http://www.tripadvisor.co.id/
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 Pada dasarnya kepuasan dan ketidak puasan pelanggan 
atas produk akan berpengaruh pada pola perilaku selanjutnya. 
Apabila pelanggan merasa puas, maka dia akan menunjukkan 
besarnya kemungkinan kembali untuk membeli produk yang 
sama, namun apabila pelanggan merasa tidak puas maka kecil 
kemungkinan untuk kembali  berkunjung ke tempat yang sama.  
 Sebagian kecil konsumen merasa kurang nyaman dan 
kurang puas dengan kondisi pelayanan yang terdapat pada 
Restoran Toko Oen saat ini. Oleh karena itu dilakukan penelitian 
tentang kepuasan konsumen. Metode yang dapat digunakan 
untuk mengidentifikasi kepuasan pelanggan adalah metode 
Servqual (Service Quality) dan metode IPA (Importance 
Performance Analysis).  Metode analisis yang digunakan 
sebagai pedoman peneliti adalah Importance Performance 
Analysis (IPA).  IPA merupakan alat analisis yang digunakan 
untuk menentukan skor penilaian kinerja perusahaan jika 
dibandingkan dengan skor tingkat kepentingan bagi pelanggan, 
Rangkuty (2003). Menurut Hidayatullah (2006), IPA (Importance 
Performance Analysis) membandingkan antara expectation 
(harapan) dengan perceived performance (kinerja perusahaan) 
dalam mengukur kepuasan konsumen suatu perusahaan. 
Konsep IPA dapat memberikan sebuah cara terstruktur untuk 
dapat mengidentifikasikan dan memperioritaskan area-area 
yang ”lemah” serta menuntun instansi untuk membangun 
sebuah konsep pengembangan kualitas jasa pelayanan yang 
telah diberikan, Rahmawati (2010). Selanjutnya untuk 
memperioritaskan dan mengembangkan atas perbaikan 
kepuasan konsumen sendiri yaitu menggunakan metode CSI 
(customer satisfaction index).  
 Metode CSI digunakan untuk menentukan tingkat kepuasan 
pelanggan secara menyeluruh dengan pendekatan yang 
mempertimbangkan tingkat kepentingan dari atribut-atribut 
kualitas jasa yang diukur. Menurut Irawan (2002), pengukuran 
terhadap Customer Satisfaction Index (CSI) diperlukan karena 
hasil dari pengukuran dapat digunakan sebagai acuan untuk 
menentukan sasaran-sasaran di tahun-tahun mendatang. Tanpa 
adanya CSI, seorang top manager tidak dapat menentukan goal 
dalam peningkatan kepuasan pelanggan. Selain itu, suatu 
indeks diperlukan karena proses pengukuran kepuasan 
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pelanggan bersifat kontinyu. Berdasarkan latar belakang 
masalah tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai 
“Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 
Pelanggan Dengan Menggunakan Metode IPA (Importance 
Performance Analysis) dan CSI (customer satisfaction index) 
Studi Kasus Pada Toko Oen malang” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut, perumusan masalah dari 
penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana tingkat kesesuaian antara tingkat 
kepentingan atribut-atribut pelayanan menurut konsumen 
dengan tingkat kinerja yang telah diberikan Toko Oen ?  

2. Bagaimana tingkat kepuasan konsumen terhadap 
kualitas pelayanan Toko Oen ? 

3. Bagaimana rekomendasi alternatif terhadap perbaikan 
pelayanan Toko Oen ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan sebuah penelitian perlu ditentukan 
terlebih dahulu tujuan penelitian agar tidak kehilangan arah 
dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  

1. Mengetahui tingkat kesesuaian antara tingkat 
kepentingan atribut-atribut pelayanan menurut konsumen 
dengan tingkat kinerja yang telah diberikan Toko Oen 

2. Mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap 
kualitas pelayanan Toko Oen  

3. Memberikan rekomendasi alternatif terhadap perbaikan 
pelayanan Toko Oen. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
 Dengan mengetahui tingkat kesesuaian antara tingkat 
kepentingan atribut-atribut pelayanan menurut konsumen 
dengan tingkat kinerja yang telah diberikan restoran Toko Oen, 
serta rekomendasi alternatif terhadap perbaikan pelayanan 
restoran Toko Oen dapat menjadi bahan pertimbangan dan 
evaluasi restoran dalam meningkatkan kualitas pelayanan 
konsumen 
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II.   TINJAUAN PUSTAKA 
2.1  Restoran 

Menurut Ditjen, Pariwisata dalam Wiwoho (2008), Restoran 
adalah salah satu jenis usaha pangan yang bertempat di 
sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi 
dengan peralatan penyimpanan, penyajian, dan penjualan 
makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan 
memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam 
keputusan. 

Menurut Saidi yang dikutip dalam Ikhwan (2007), ada 
delapan jenis restoran yang berkembang pesat saat ini, yaitu : 
a. Fast food (Restoran layanan cepat) 

Restoran jenis ini hanya dapat menyajikan makanan tertentu 
saja. Jenis restoran ini sangat populer di kota-kota besar. 
Sebagian restoran fast food juga menyediakan delivery 
order (layanan pesan antar)/take out (dibungkus untuk 
makan di luar restoran). 

b. Gourmet (Restoran ala ruang makan di rumah mewah) 
Restoran jenis ini menawarkan suasana yang tenang dan 
terdapat pada sebagian besar lokasi hotel-hotel bercita rasa 
tinggi. Biasanya restoran semacam ini berbiaya operasional 
tinggi, karena membutuhkan dekorasi yang berkelas dan 
membutuhkan banyak pelayan terlatih. Restoran jenis ini 
pada umumya memiliki konsumen tertentu. 

c. Buffet (Prasmanan/masak sendiri) 
Ciri utama restoran buffet ini adalah berlakunya satu harga 
untuk makan sepuasnya apa yang disajikan pada buffet. 
Pelanggan dapat dengan leluasa memilih dan masak sendiri 
menu-menu yang diinginkannya. Sentuhan pelayanan dari 
waiters (pelayan) relatif sedikit pada jenis restoran ini. 

d. Bistro/Grill (Restoran keluarga) 
Jenis restoran ini umumnya memiliki banyak menu makanan 
dan minuman dengan harga terjangkau. Pelayanan yang 
ramah dan kekeluargaan untuk memuaskan pelanggan 
menjadi ciri khas restoran ini. Namun dari sisi dekorasi tidak 
semewah restoran jenis gourmet. 
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e. Restoran Istimewa 
Restoran jenis ini biasanya terdapat jauh dari keramaian dan 
memberikan kesan khusus, seperti di daerah pegunungan 
yang indah dan mudah dijangkau banyak orang. 

f. Restoran Sederhana 
Restoran jenis ini menyajikan menu yang tidak istimewa. 
Yang terpenting menu makanan dan minuman yang 
ditawarkan memiliki rasa enak, higienis dan relatif murah bila 
dibandingkan dengan jenis restoran lainnya. 

g. Restoran Etnik 
Restoran jenis ini menyajikan masakan daerah tertentu dan 
spesifik. Dekorasi disesuaikan dengan etnik bersangkutan 
ditambah dengan alunan musik etnik, bahkan pakaian 
seragam para pekerjanya bernuansa etnik. 

h. Restoran Padang 
Restoran ini menyediakan makanan-makanan khas Padang. 
Restoran jenis ini biasanya dimiliki oleh sebagian besar 
orang Padang. Saat ini restoran Padang sudah luas sampai 
ke berbagai belahan dunia, seperti Eropa dan Amerika. 

2.2  Kepuasan Konsumen 
Gaspers dalam Nasution (2005), mengatakan bahwa 

kepuasan konsumen sangat bergantung kepada persepsi dan 
harapan konsumen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 
persepsi dan harapan konsumen antara lain :  

1. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal 
yang dirasakan konsumen ketika sedang mencoba 
melakukan transaksi dengan produsen produk. 

2. Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari 
perusahaan maupun pesaingpesaingnya. 

3. Pengalaman dari teman-teman. 
Alma (2005), menambahkan kepuasan konsumen adalah 

sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan (perceived) 
sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan. Pada dasarnya 
kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan atas produk akan 
berpengaruh pada pola perilaku selanjutnya. Hal ini akan 
ditunjukkan pelanggan setelah terjadi proses pembelian 
(postpurchase action). Apabila pelanggan merasa puas, maka 



9 

dia akan menunjukkan besarnya kemungkinan untuk kembali 
untuk membeli produk yang sama. Pelanggan yang  
puas juga cenderung akan memberikan referensi yang baik 
terhadap produk kepada orang lain, Lupiyoadi (2001). 

Menurut Schnaars dalam Tjiptono (2007), tujuan suatu 
bisnis adalah untuk menciptakan para konsumen merasa puas. 
Kualitas jasa yang unggul dan konsisten dapat menumbuhkan 
kepuasan konsumen dan akan memberikan berbagai manfaat 
seperti :  

1. Hubungan perusahaan dan para konsumennya menjadi 
harmonis.  

2. Memberikan dasar yang baik bagi pembeli ulang.  
3. Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan.  
4. Membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut (word of 

mouth) yang menguntungkan perusahaan.  
5. Reputasi perusahaan menjadi baik dimata pelanggan.  
6. Laba yang diperoleh dapat meningkat.  

2.2.1 Perilaku Konsumen 
Menurut Mumun (2010), konsumen adalah orang yang 

membeli produk atau jasa perusahaan. Mereka dapat berupa 
seseorang dan dapat pula sebagai perusahaan. Perilaku 
konsumen sendiri merupakan tindakan individu yang secara 
langsung terlibat dalam usaha memperoleh, menggunakan dan 
menentukan produk dan jasa termasuk proses pengambilan 
keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan 
tersebut. Menurut Sumarwan (2003), perilaku konsumen adalah 
semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang 
mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, 
ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa 
setelah melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi. 
Menurut Ginting (2011), menyatakan prilaku konsumen adalah 
tindakan perorangan dalam memperoleh, menggunakan serta 
membuang barang dan jasa ekonomi, termasuk proses 
pengambilan keputusan sebelum menetapkan tindakan. 

2.2.2 Keputusan Konsumen 
Sumarwan (2004), menyatakan suatu keputusan sebagai 

pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternative. 
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Seorang konsumen yang hendak melakukan pilihan harus 
memliki pilihan alternative. Keputusan konsumen untuk 
memutuskan membeli atau mengkonsumsi produk tertentu akan 
diawali oleh langkah-langkah pengenalan kebutuhan, waktu, 
perubahan situasi, pemilihan produk, konsumsi produk, 
perbedaan individu, pengaruh pemasaran, pencarian informasi, 
pencarian internal dan pencarian eksternal, Sumarwan (2011). 

Proses keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, menurut Kotler (2004), pembelian konsumen 
dapat dipengaruhi oleh karakteristik budaya, sosial, pribadi, dan 
psikologis, sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.1 

 

 
Gambar 2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, 

Kotler (2004). 

Dengan memahami perilaku konsumen, pihak restoran dapat 
mengetahui faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan 
konsumen dalam memilih menu produk, sehingga dapat 
menetapkan strategi sesuai dengan keinginan konsumen.  

2.2.3 Harapan Konsumen 
Menurut Tjiptono (2001), menyatakan harapan konsumen 

merupakan keyakinan konsumen sebelum mencoba atau 
membeli suatu produk, yang dijadikan acuan dalam menilai 
kinerja produk tersebut. Menurut Mumun (2010), konsumen 
akan memiliki harapan mengenai bagaimana harusnya produk 
tersebut berfungsi, harapan tersebut adalah standar kualitas 
yang akan dibandingkan dengan fungsi atau kualitas produk 
sesungguhnya dirasakan konsumen. Fungsi produk 
sesungguhnya dirasakan konsumen sebenarnya adalah 
persepsi konsumen terhadap kualitas produk tersebut.  
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2.3 Kualitas Pelayanan 
Menurut Heizer (2011), kualitas adalah keseluruhan fitur dan 

karakteristik produk atau jasa yang mampu memuaskan 
kebutuhan yang tampak atau samar. Peningkatan kualitas 
membantu perusahaan meningkatkan penjualan dan 
mengurangi biaya yang kemudian akan meningkatkan 
keuntungan. Menurut Parasuraman dalam Tjiptono (2005), 
mengungkapkan lima dimensi mengenai kualitas jasa/pelayanan 
sebagai berikut:  

a) Keandalan (reliability) 
b) Daya tanggap (responsiveness) 
c) Jaminan (assurance) 
d) Empati (empathy) 
e) Bukti fisik (tangibles) 

Kualitas pelayanan yang unggul dan konsisten dapat 
menumbuhkan kepuasan pelanggan dan akan memberikan 
berbagai manfaat menurut Tjiptono (2000), seperti :  

a) Hubungan perusahaan dan para pelanggannya menjadi 
harmonis 

b) Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang  
c) Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan  
d) Membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut (word of 

mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan 
e) Reputasi perusahaan menjadi baik di mata pelanggan 
f) Laba yang diperoleh dapat meningkat 

Menurut Tjiptono (2006), kualitas pelayanan adalah tingkat 
keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 
keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 
Tingkat kualitas pelayanan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut 
pandang penilaian pelanggan, karena itu dalam merumuskan 
strategi dan program pelayanan, perusahaan harus berorientasi 
pada kepentingan pelanggan dengan memperhatikan 
komponen kualitas pelayanan, Rangkuti (2006). 

2.4 IPA (Importance Performance Analysis)  
Menurut Tjiptono (2011), teknik ini dikemukakan pertama 

kali oleh Martilla dan James pada tahun 1977 dalam artikel 
mereka “Importance Performance Analysis” yang dipublikasikan 
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di Journal of Marketing. Pada teknik ini, responden diminta 
untuk menilai tingkat kepentingan dan kinerja perusahaan, 
kemudian nilai rata-rata tingkat kepentingan dan kinerja tersebut 
dianalisis pada Importance-Performance Matrix, yang mana 
sumbu x mewakili persepsi sedangkan sumbu y mewakili 
harapan. Maka nanti akan didapat hasil berupa empat kuadran 
sesuai Gambar 2.2. 
Adapun interpretasi dari kuadran tersebuat adalah sebagai 
berikut:  
A. Prioritas Utama (Concentrate Here)  

Pada kuadaran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap 
penting dan atau diharapkan konsumen akan tetapi kinerja 
perusahaan dinilai belum memuaskan sehingga pihak 
perusahaan perlu berkonsentrasi untuk mengalokasikan sumber 
dayanya guna meningkatkan performa yang masuk pada 
kuadran ini.  
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Gambar 2.2  Matrix Importance-Performance Analysis, Tjiptono 

(2011). 

B. Pertahankan Prestasi (Keep Up The Good Work)  
Pada kuadaran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap 

penting dan diharapkan sebagai faktor penunjang kepuasan 
konsumen sehingga 
perusahaan wajib untuk mempertahankan prestasi kinerja 
tersebut. 
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C. Prioritas Rendah (Low Priority) 
Pada kuadaran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap 

mempunyai tingkat persepsi atau kinerja aktual yang rendah 
dan tidak terlalu penting dan atau tidak terlalu diharapkan oleh 
konsumen sehingga perusahaan tidak perlu memprioritaskan 
atau memberikan perhatian lebih pada faktor-faktor tersebut. 
D. Berlebihan (Possibly Overkill) 

Pada kuadaran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap tidak 
terlalu penting dan tidak terlalu diharapkan oleh pelanggan 
sehingga perusahaan lebih baik mengalokasikan sumber daya 
yang terkait pada faktor tersebut kepada factor lain yang lebih 
memiliki tingkat prioritas lebih tinggi. 

Metode ini terbukti dalam berbagai aplikasi yang relatif 
mudah dalam administrasi dan interpretasi yang banyak 
digunakan oleh peneliti dan manajer dalam banyak bidang. IPA 
menggabungkan pengukuran faktor tingkat kepentingan dan 
tingkat kepuasan dalam grafik dan dimensi yang memudahkan 
penjelasan data dan mendapatkan usulan praktis. Ada dua 
macam metode untuk menampilkan data IPA yaitu (Martinez, 
2003) : 
a) Menempatkan garis perpotongan kuadran pada nilai rata-

rata pada sumbu tingkat kepuasan dan sumbu prioritas 
penanganan dengan tujuan untuk mengetahui secara umum 
penyebaran dan terletak pada pada kuadran yang mana. 

b) Menempatkan garis perpotongan kuadran pada nilai rata-
rata hasil pengamantan pada sumbu tingkat kepuasan dan 
sumbu prioritas penanganan dengan tujuan untuk 
mengetahui secara spesifik masing-masing faktor terletak 
pada kuadran yang mana metode ini yang lebih banyak 
dipergunakan oleh peneliti. 

 
 

Adapun prosedur berkaitan dengan penggunaan metode IPA: 
1. Penentuan faktor-faktor yang akan dianalisa 
2. Melakukan survey melalui penyebaran kuisioner 
3. Menghitung nilai rata-rata tingkat kepuasan dan prioritas 

penanganan 
4. Membuat grafik IPA 
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5. Melakukan evaluasi terhadap faktor sesuai dengan kuadran 
masing-masing 

2.5  CSI (Customer Satisfaction Index)  
Menurut Irawan (2003), pengukuran terhadap indeks 

kepuasan pelanggan (CSI) diperlukan, karena hasil dari 
pengukuran tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk 
menentukan sasaran-sasaran di tahun mendatang. Selain itu, 
indeks diperlukan, karena proses pengukuran kepuasan 
konsumen bersifat terus menerus (continuous). Indeks 
kepuasan pelanggan (CSI) dapat dihitung dengan tahapan 
berikut : 
1. Menghitung Weighting Factors (WF), yaitu fungsi dari 

median tingkat kepentingan masing-masing atribut dalam 
bentuk persentase (%) dari total skor median tingkat 
kepentingan untuk seluruh atribut yang diuji. 

2. Menghitung Weighted Score (WS), yaitu fungsi dari skor 
median tingkat kepuasan masing-masing atribut dikalikan 
dengan Weighting Factors (WF) masing-masing atribut. 

3. Menghitung Weight Median Total (WMT), yaitu total dari nilai 
Weighted Score (WS) secara keseluruhan. 

4. Menghitung Indeks Kepuasan Konsumen (Customer 
Satisfaction Index), yaitu perhitungan dari Weighted Median 
Total (WMT) dibagi skala maksimum, kemudian dikali 100%. 

5. Kriteria tingkat kepuasan konsumen yang mewakili 
kepuasan konsumen adalah: 

a. 0,81 – 1,00 = sangat puas 
b. 0,66 – 0,80 = puas 
c. 0,51 – 0,65 = cukup puas 
d. 0,35 – 0,50 = kurang puas 
e. 0,00 – 0,34 = tidak puas 

Menurut Rangkuti (2002), Indeks kepuasan digunakan untuk 
mengukur sejauh mana pelanggan puas atas pelayanan yang 
didapatkan. Terdapat beberapa manfaat dari indek kepuasan 
pelanggan, yaitu : 
1. Hasil pengukuran selalu dijadikan sebagai acuan untuk 

menentukan sasaran di tahun-tahun yang akan datang. 
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2. Indeks diperlukan karena proses pengukuran kepuasan 
pelanggan yang bersifat kontinyu. 

3. Indeks diperlukan juga untuk melakukan benchmarking 
antara tingkat kepuasan pelanggan suatu perusahaan dan 
tingkat kepuasan pelanggan dari pelanggan pesaing.  

2.6  Penelitian Terdahulu 
Santoso (2011), menganalisis persepsi konsumen terhadap 

kualitas bakpao telo dengan metode Importance Performance 
Analysis (IPA), dapat disimpulkan  Atribut bakpao telo yang 
dianggap penting oleh konsumen di antaranya: bentuk bakpao 
(77,33%), kecepatan pelayanan pembelian (77,84%), iklan atau 
promosi (81,49%), masa kadaluarsa/umur produk (84,82%), 
terdaftar pada Departemen Kesehatan (87,07%), jaminan halal 
(87,54%), tekstur bakpao/kelembutan bakpao (90,58%), 
keragaman bakpao dalam rasa (90,65%), rasa bakpao 
(92,43%), jaminan keamanan pangan (HACCP) (92,75%) dan 
kandungan gizi (94,81%). Berdasarkan persepsi konsumen, 
kualitas bakpao telo mendekati kualitas harapan yang dilihat 
dari besarnya rata-rata tingkat kesesuaian sebesar 93,66%. 

Aryanti (2013), menganalisis tingkat pelayanan restoran 
terhadap kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode 
Importance Performance Analysis (IPA). Berdasarkan hasil 
penelitian dapat dikesimpulan bahwa skor harapan pelanggan 
terhadap atribut kenyamanan restoran dan keramahan 
pramusaji, di kedua restoran yang di teliti lebih tinggi 
dibandingkan dengan skor kinerjanya. Secara khusus, di 
Restoran A atribut yang belum sesuai dengan harapan 
pelanggan adalah kesesuaian rasa, sedangkan pada Restoran 
B yakni kebersihan dan kerapihan; ketersediaan toilet ; dan 
ketersediaan tempat cuci tangan. Kesesuaian kinerja masing–
masing restoran terhadap harapan konsumen secara 
keseluruhan dianggap memuaskan, dengan rata-rata 
kesesuaian diatas 90%. 

Chandrawatisma (2012), menganalisis tingkat kepuasan 
pelanggan yang didominasi oleh responden berumur 25-34 
tahun terhadap produk corned pronas dengan menggunakan 
metode CSI dan IPA. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa tingkat 
kesesuaian atribut-atribut yang dikaji secara umum sudah baik 
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dan sebagian besar atribut memiliki tingkat kesesuaian di atas 
rata-rata yaitu 96,63% mendekati nilai skor 100%.  Penentuan 
prioritas perbaikan atribut kinerja produk yang dapat dilihat 
melalui hasil Importance Perfomance Analysis (IPA); Kuadran I 
meliputi aroma, komposisi produk, rasa yang diterima dibanding 
harga, warna, ukuran volume produk, dan ketersediaan/mudah 
didapat. Kuadran II meliputi seluruh atribut quality service 
(ketersediaan tanggal kadarluarsa pada produk, jaminan halal 
dan izin Depkes produk, ketersediaan layanan informasi untuk 
mudah diakses), dan rasa. Kuadran III meliputi desain kemasan, 
aroma yang diterima dibandingkan harga, kepraktisan kemasan 
yang diterima dibandingkan harga, bergengsi, dan banyak 
dikonsumsi orang. Kuadran IV, tidak satupun atribut yang diteliti 
yang termasuk ke dalamnya. Indeks Kepuasan Konsumen 
Customer Satisfaction Index (CSI) diperoleh sebesar 82,76% 
(0,8276) yang berada pada kisaran 0,81–1,00. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan 
pelanggan merasa sangat puas terhadap kinerja atribut-atribut 
dari corned yang diteliti. 
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III. METODE PENELITIAN 
 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2013 sampai 

dengan selesai, di Restoran Toko Oen yang terletak di Jl. Jend. 
Basuki Rahmat No.5 kota Malang. Pengolahan data dilakukan di 
Laboratorium Manajemen Agroindustri, Jurusan Teknologi 
Industri Pertanian, Universitas Brawijaya.  

3.2 Batasan Masalah 
Penentuan batasan masalah dilakukan untuk 

menyederhanakan ruang lingkup masalah dalam penelitan dan 
supaya tidak melebar dalam pembahasannya. Batasan masalah 
dalam penelitian ini meliputi: 
1. Responden pengisian kuesioner memiliki kriteria minimal 

yang pernah mengkonsumsi dan menikmati hidangan di 
Resto Toko Oen minimal satu kali dalam sebulan terakhir, 
atau mempunyai pengalaman menikmati dan mendapatkan 
pelayanan di Resto Toko Oen Malang. 

2. Kriteria dalam pengisian kuesioner adalah responden yang 
berusia diatas 17 tahun keatas, dengan pertimbangan 
bahwa pada usia tersebut mampu memahami isi pertanyaan 
yang ada dalam kuesioner. 

3.3 Pelaksanaan Penelitian 
Pelaksanaan  penelitian  ini  dilakukan  melalui  beberapa  

tahapan  seperti yang tertera pada diagram (Gambar 3.1)  
pelaksanaan penelitian. 

3.3.1  Survei Pendahuluan 
Survei pendahuluan dilakukan di Resto Toko Oen Malang 

yang menjual berbagai produk makanan ringan, salah satunya 
es krim yang memiliki ciri khas. Tujuan dari survei pendahuluan 
yaitu mempelajari dan mengetahui keadaan atau situasi obyek 
yang akan diteliti, sehingga kita dapat mengetahui dan 
menentukan perumusan masalah penelitian. Survei 
pendahuluan ini dilaksanakan melalui wawancara dengan pihak 
Resto Toko Oen Malang dan pengambilan data guna 
mendukung penelitian.  



18 

3.3.2  Rumusan Masalah 
Identifikasi masalah merupakan proses untuk 

mengidentifikasi masalah yang ada dalam tempat penelitian 
kemudian merumuskan masalah yang telah diidentifikasi 
tersebut. Masalah  dalam  penelitian  ini adalah bagaimana 
tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan di 
“Resto Toko Oen Malang” dengan menggunakan metode IPA 
(Importance Performance Analysis) dan CSI (Customer 
Satisfaction Index) 

3.3.3  Studi Literatur 
Studi literatur dilakukan untuk menunjang penelitian yang 

dilakukan oleh suatu individu atau kelompok organisasi. Studi 
literatur dilakukan dengan membaca dan mempelajari literatur-
literatur berupa buku, laporan, jurnal, informasi dari internet 
serta tulisan yang berhubungan dengan kepuasan konsumen 
menggunakan metode IPA (Importance Performance Analysis) 
dan CSI (Customer Satisfaction Index). 

3.3.4 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 
diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang ditemui. 
Data primer tersebut meliputi pengisian kuesioner oleh 
Pelanggan Resto Toko Oen dan wawancara baik kepada 
pelanggan maupun pada pada karyawan Resto Toko Oen, serta 
melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan terhadap 
aktivitas pelanggan dan kegiatan operasional karyawan Resto 
Toko Oen. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur, baik 
yang diperoleh dari data dan dokumen terkait, studi pustaka, 
internet, dan berbagai sumber lainnya yang dapat menunjang 
peneliti.  
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Perumusan Masalah

Identifikasi Variabel

Penentuan Sampel

Penyusunan Kuesioner

Survey Pendahuluan

Studi Literatur

Pengumpulan Data

Uji Validitas dan Realibilitas

Valid dan Reliabel ?
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Analisis Data

Analisis Data ;

1. Importance Performance Analysis (IPA)

2. Customer Satisfaction Index (CSI)

Interpretasi

Kesimpulan dan Saran

Selesai
 

Gambar 3.1 Diagram Pelaksanaan Penelitian 

3.3.5 Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah : 
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1. Kuesioner 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

membuat daftar pertanyaan untuk kemudian di isi oleh 
responden tempat diadakannya penelitian, untuk menilai secara 
lebih lanjut mengenai pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 
Kepuasan Pelanggan. Kuesioner dalam penelitian ini dibuat 
untuk memperoleh tanggapan tentang kepuasan konsumen 
terhadap atribut-atribut kualitas layanan yang diberikan oleh 
pihak Resto Toko Oen. 
2. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
mengadakan wawancara langsung dengan pihak Resto Toko 
Oen mengenai data yang ada sangkut pautnya dengan masalah 
yang dibahas. Hal ini merupakan salah satu cara memperoleh 
data yang bersifat langsung dengan para responden serta pihak 
dari Resto Toko Oen. 
3. Studi Literatur dan Dokumentasi 

Studi Literatur merupakan metode pengumpulan data dan 
informasi dengan melakukan kegiatan kepustakaan melalui 
buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang 
berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

3.3.6 Identifikasi Variabel 
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 
diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 
kesimpulannya, Sugiyono (2009). Berdasarkan tujuan penelitian 
variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini yaitu 
Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty dan 
Tangibles, variabel bebasnya (independent variable) yaitu 
tentang tingkat kinerja dan kepuasan konsumen Resto Toko 
Oen. Menurut Umar (2003), mengemukakan lima dimensi dalam 
menentukan kualitas jasa, yaitu :  
a. Reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan 

yang sesuai janji yang ditawarkan. 
b. Responsiveness, yaitu respon atau kesigapan karyawan 

atau staf dalam membantu konsumen dan memberikan 
pelayanan yang cepat dan tanggap. 
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c. Assurance, yaitu meliputi kemampuan karyawan atas 
pengetahuan terhadap produk secara tepat, 
keramahtamahan, perhatian dan kesopanan dalam 
memberikan pelayanan, keterampilan dalam memberikan 
informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan di 
dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan dan 
kemampuan dalam menanamkan kepercayaan konsumen 
terhadap perusahaan. 

d. Emphaty, yaitu perhatian secara individual yang diberikan 
perusahaan kepada konsumen seperti kemudahan untuk 
menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk 
berkomunikasi kepada konsumen dan usaha perusahaan 
untuk memahami keinginan dan kebutuhan konsumen. 

e. Tangibles, yaitu meliputi penampilan fasilitas fisik seperti 
gedung dan ruangan front office, tersedianya tempat parkir, 
kebersihan, kerapian dan kenyaman ruangan, kelengkapan 
peralatan komunikasi dan penampilan karyawan.  

Analisis bertujuan untuk mengetahui tingkat kepentingan dan 
tingkat kinerja atribut yang digunakan. Pada penelitian ini 
menggunakan skala pengukuran tingkat kepuasan konsumen 
yaitu dengan menggunakan skala likert. Atribut yang digunakan 
dalam penelitian di Resto Toko Oen Tabel 3.1.  

3.3.7 Penentuan Sampel 
Populasi menurut Sugiyono (2012), adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
Sedangkan secara umum sampel diartikan sebagai bagian dari 
populasi. Populasi yang digunakan pada penelitian adalah 
semua konsumen yang menikmati dan membeli makanan di 
“Resto Toko Oen” yang berumur 17-50 tahun. Menurut Lubis 
(2011), usia 17-50 tahun merupakan usia yang dianggap sudah 
mampu memberikan penilaian terhadap pernyataan yang dibuat 
peneliti. 
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Tabel 3.1 Konsep Atribut Penelitian 
 

Dimensi 
Indikator 

Pertanyaan 

Astriani, 
2008. 

Aryani. 
2010 

Fadli.
2013. 

 

Taviy
astu. 
2013 

 
Reliability 

(Keandalan) 

1. Keterampilan dan 
kemampuan  
karyawan 

2. Ketepatan waktu  
dalam melayani 

3. Kecepatan proses 
penyajian 

√ 
 

 
√ 

 

   
 
 
 
 

 
 

Responsive
ness 

(Kesigapan) 

1. Kesigapan karyawan 
pada saat pelanggan 
berkunjung 

2. Kesigapan dan 
kesediaan dalam 
melayani pel anggan 

3. Kemampuan 
memahami dan 
menerima saran 
pelanggan 

 
 
 
 

 
 
 

√ 
 

 √ 
 

 
Assurance 
(Jaminan) 

1. Kesopanan kepada 
pelanggan 

2. Keramahan kepada 
pelanggan 

3. Jaminan Keamanan 
produk (halal, 
higienis dan aman) 
 

 
 

 √ 
 

√ 
 

 

 
Emphaty  
(Empati) 

1. Kemudahan 
berkomunikasi 

2. Kemudahan dalam 
merespon 
permintaan 

  √ 
 

√ 
 

 

 
Tangibles 

(Nyata) 

1. Kenyamanan 
ruangan  

2. Kebersihan dan 
kerapian Ruangan 

3. Dekorasi ruangan 
yang menarik 

4. Fasilitas pelengkapan 
yang tersedia 

5. Kerapian penampilan 
pelayan 

√ 
 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

  
√ 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 
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Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini jumlah 
populasi tidak diketahui secara pasti sehingga untuk 
menentukan ukuran sampel, peneliti berpedoman pada 
pendapat yang dikemukakan oleh Malhotra (2004) menyatakan 
bahwa besarnya jumlah sampel yang diambil dapat ditentukan 
dengan mengalikan banyaknya item variable-variabel yang 
diamati atau diobervasi. Penelitian ini menggunakan teknik 
accidental sampling. Metode ini merupakan teknik penentuan 
sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 
kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 
sampel penelitian, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui 
itu cocok sebagai sumber data, Sugiyono (2004).  

Dalam penelitian ini penentuan jumlah sampel dari populasi 
yang tidak diketahui dicari dengan menggunakan rumus 
Malhotra yaitu 5 dikalikan jumlah variabel atau jumlah 
pertanyaan yang ada. Dari rumus Malhotra tersebut, dapat 
dilakukan perhitungan untuk mencari jumlah sampel yaitu : 

N = 5 x Indikator pertanyaan 
= 5 x 16 
= 80 Responden 

Pada penelitian ini, dengan indikator pertanyaan yang berjumlah 
16, maka minimal sampel yang diambil adalah berjumlah 80. 

3.3.8  Penyusunan Kuesioner 
Tujuan penggunaan kuesioner dimaksudkan untuk 

mendapatkan data berupa jawaban-jawaban dari para 
responden. Data dari responden tersebut selanjutnya dianalisis 
serta diinterpretasikan, sehingga mendapatkan hasil dan dapat 
dijadikan informasi bagi peneliti dalam pengambilan keputusan, 
kemudian dapat dijadikan masukan guna menghasilkan produk 
yang sesuai dengan harapan konsumen. Penelitian ini, variabel 
yang digunakan adalah kepuasan konsumen. Pengukuran 
variabel terhadap kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan 
menggunakan 2 sub-variabel yaitu kinerja pelayanan dan tingkat 
kepentingan.  

Tingkat kinerja pada sub variabel menyatakan bahwa 
seberapa penting atribut-atribut setelah dilakukan pelayanan, 
sedangkan sub variabel  tingkat kinerja menyatakan seberapa 
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baik kinerja dari atribut-atribut pelayanan di “Resto Toko Oen”. 
Indikator yang digunakan dalam penelitian tingkat kepuasan 
konsumen dalam penelitian ini adalah dimensi kualitas produk. 
Pengukuran variabel dilakukan melalui penilaian responden 
terhadap atribut-atribut dari tiap indikator pada dimensi kualitas 
produk.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
berupa kuesioner tertutup (close question). Kuesioner yang 
telah memiliki pilihan jawaban tetap, sehingga responden tinggal 
memilih salah satu jawaban yang paling mendekati keadaan 
sebenarnya. Skala likert digunakan untuk membantu 
penskalaan kuesioner agar menghasilkan data secara valid. 
Skala likert memiliki interval dari negatif sampai dengan positif 
yang diwakili angka 1-5, Skala jawaban tertera pada Tabel 3.2. 

     Tabel 3.2 Skala Jawaban 

Skor Kriteria 

5 Sangat Penting 

4 Penting 

3 Cukup Penting 

2 Tidak Penting 

1 Sangat Tidak Penting 

3.3.9 Uji Validitas dan Reliabilitas 
a. Uji Validitas 
Uji Validitas dilakukan dengan tujuan sebagai petunjuk 

sejauh mana suatu alat pengukur (instrumen) mengukur apa 
yang ingin diukur. Setelah semua nilai korelasi untuk setiap 
pertanyaan diperoleh, kemudian nilai-nilai tersebut dibandingkan 
dengan nilai tabel kritik, jika nilai korelasi dari setiap pertanyaan 
lebih besar dari nilai tabel kritik, maka pertanyaan tersebut valid. 
Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 
mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 
kuesioner tersebut. Pengukuran validitas terhadap variabel 
dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS v. 17 
for windows.  

Uji validitas dapat dilakukan dengan membandingkan nilai r 
hitung (corrected item total correlation) dengan r tabelnya. 
Apabila nilai r hitung > r tabel dan nilai r positif, maka butir atau 
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pertanyaan tersebut dikatakan valid, Ghozali, (2005). Rumus 
yang digunakan untuk menghitung nilai corrected item total 
correlation adalah korelasi product moment yang dituliskan 
dengan rumus: 

 

Diketahui:  

r = Koefisien korelasi 
N = Jumlah Subjek (responden)  
Σ X = Jumlah x (skor butir)  
Σ X2 = Jumlah skor butir kuadrat  
Σ Y = Jumlah Y (skor faktor)  
Σ Y2 = Jumlah skor faktor kuadrat  
Σ XY = Jumlah perkalian x & y 
 

b. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 
instrumen tersebut sudah cukup baik. Uji reliabilitas dilakukan 
dengan menggunakan koefisien Cronbach Alpha dengan rumus 
sebagai berikut (Arikunto, 2006) : 

r = ( ) 

 
Dimana: 
r11 = Reliabilitas instrument 
k = Banyaknya butir pertanyaan 

 = Jumlah ragam butir 

  = Jumlah ragam total 

Suatu alat ukur dianggap reliabel apabila nilai koefisien alpha 
yang diperoleh sama dengan atau lebih besar dari pada 0,6. 
Menurut Ghozali, (2005) Instrumen dapat dikatakan handal 
(reliable) bila mempunyai koefisien Cronbach alpha > 0,6. 
Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan menggukan program 
SPSS 17 for Windows.  
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3.3.10 Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan dua metode dalam pengambilan 

data ; Metode pertama dengan menyebarkan kuesioner kepada 
konsumen yang mengkonsumsi dan menikmati hidangan di 
Resto Toko Oen Malang, minimal 1 kali atau mempunyai 
pengalaman menikmati. Metode yang kedua yaitu metode studi 
pustaka yaitu pengumpulan data yang berasal dari buku-buku 
literatur serta bacaan lain yang mendukung dalam penelitian ini. 
Kriteria umum konsumen untuk menjawab pertanyaan kuesioner 
minimal berumur 17 tahun, hal ini dilakukan dengan 
pertimbangan, bahwa umur tersebut mereka telah mampu untuk 
memahami pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam 
kuesioner. 

3.3.11  Metode IPA (Importance Performance Analysis) 
IPA adalah suatu teknik penerapan yang mudah untuk 

mengukur atribut dari tingkat kepentingan (importance) dan 
kinerja (performance) yang berguna untuk pengembangan 
program pemasaran yang efektif (Simamora 2002). Metode ini 
merupakan salah satu dasar bagi manajemen dalam 
pengambilan keputusan tentang tindakan apa yang harus 
dilakukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan demi 
meningkatkan kepuasan pelanggan. Tahapan analisis dengan 
menggunakan metode IPA dapat dilihat pada Gambar 3.2 
berikut (Supranto. 2001) : 
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Data Hasil Pengamatan 

 
Perhitungan Tingkat Kesesuaian (TKi) antara tingkat kinerja dan 

harapan 

 
Keterangan :  
Tki = Tingkat kesesuian responden 
Xi = Skor penilaian kinerja restoran 
Yi = Skor penilaian harapan restoran 

 
Perhitungan rata-rata kinerja dan harapan  

seluruh pelanggan 

 

    

Keterangan : 
= Skor rata tingkat kinerja 

= Skor rata-rata tingkat harapan  

ΣXi = Jumlah skor tingkat kinerja 
ΣYi = Jumlah skor tingkat harapan 
n = Jumlah responden 
 

Perhitungan rata-rata kinerja  dan harapan  seluruh atribut 

    

Keterangan :  
K = Banyaknya atribut yang  
dapat  mempengaruhi kepuasan  

pelanggan.  
 
Penjabaran tiap atribut  dalam diagram kartesius yang dibagi 

menjadi empat kuadran dan dibatasi ,  

Gambar 3.2 Diagram alir metode Importance-Performance Analysis, 
Supranto (2001) 
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Tingkat kepentingan dan kinerja perusahaan, kemudian nilai 
rata-rata tingkat kepentingan dan kinerja tersebut dianalisis 
pada Importance-Performance Matrix, yang mana sumbu x 
mewakili persepsi sedangkan sumbu y mewakili harapan. Maka 
nanti akan didapat hasil berupa empat kuadran sesuai gambar 
berikut (Tjiptono. 2011): 

 

Gambar 3.3  Importance Performance Analysis, Tjiptono (2011) 

Adapun interpretasi dari kuadran tersebuat adalah sebagai 
berikut:  

1. Prioritas Utama (Concentrate Here)  
Pada kuadaran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap 
penting dan atau diharapkan konsumen akan tetapi kinerja 
perusahaan dinilai belum memuaskan sehingga pihak 
perusahaan perlu berkonsentrasi untuk mengalokasikan 
sumber dayanya guna meningkatkan performa yang masuk 
pada kuadran ini.  
2. Pertahankan Prestasi (Keep Up The Good Work)  
Pada kuadaran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap 
penting dan diharapkan sebagai faktor penunjang kepuasan 
konsumen sehingga perusahaan wajib untuk 
mempertahankan prestasi kinerja tersebut.  
3. Prioritas Rendah (Low Priority)  
Pada kuadaran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap 
mempunyai tingkat persepsi atau kinerja aktual yang rendah 
dan tidak terlalu penting dan atau tidak terlalu diharapkan 
oleh konsumen sehingga perusahaan tidak perlu 
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memprioritaskan atau memberikan perhatian lebih pada 
faktor-faktor tersebut.  
4. Berlebihan (Possibly Overkill)  
Pada kuadaran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap tidak 
terlalu penting dan tidak terlalu diharapkan oleh pelanggan 
sehingga perusahaan lebih baik mengalokasikan sumber 
daya yang terkait pada faktor tersebut kepada factor lain 
yang lebih memiliki tingkat prioritas lebih tinggi. 

3.3.12  Metode CSI (Customer Satisfaction Index) 
Digunakan untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan 

secara menyeluruh dengan pendekatan yang 
mempertimbangkan tingkat kepentingan dari atribut-atribut 
kualitas jasa yang diukur. Menurut Irawan (2002), pengukuran 
terhadap Customer Satisfaction Index (CSI) diperlukan karena 
hasil dari pengukuran dapat digunakan sebagai acuan untuk 
menentukan sasaran-sasaran di tahun-tahun mendatang. Tanpa 
adanya CSI, seorang top manager tidak dapat menentukan goal 
dalam peningkatan kepuasan pelanggan. Selain itu, suatu 
indeks diperlukan karena proses pengukuran kepuasan 
pelanggan bersifat kontinyu. Indeks kepuasan pelanggan (CSI) 
dapat dihitung dengan tahapan berikut : 
1. Menghitung Weighting Factors (WF), yaitu fungsi dari 

median tingkat kepentingan masing-masing atribut dalam 
bentuk persentase (%) dari total skor median tingkat 
kepentingan untuk seluruh atribut yang diuji. 

2. Menghitung Weighted Score (WS), yaitu fungsi dari skor 
median tingkat kepuasan masing-masing atribut dikalikan 
dengan Weighting Factors (WF) masing-masing atribut. 

3. Menghitung Weight Median Total (WMT), yaitu total dari nilai 
Weighted Score (WS) secara keseluruhan. 
 
 
 

4. Menghitung indeks kepuasan konsumen (Customer 
Satisfaction Index), yaitu perhitungan dari Weight Median 
Total (WMT) dibagi skala maksimum, kemudian dikali 100%. 
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Tingkat kepuasan responden secara menyeluruh dapat dilihat 
dari kriteria tingkat kepuasan pelanggan atau konsumen 
sebagai berikut (Irawan, 2002): 

 Tabel 3.3 kriteria tingkat kepuasan pelanggan  

Nilai Customer Satisfaction 
Index 

Kriteria Customer 
Satisfaction Index 

0,81 – 1,00 
0,66 – 0,80 
0,51 – 0,65 
0,35 – 0,50 
0,00 – 0,35 

Sangat Puas 
Puas 

Cukup Puas 
Tidak Puas 

Sangat Tidak Puas 

3.3.13 Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan diambil dengan mempertimbangkan hasil-hasil 

yang diperoleh dari  penelitian  yang  didukung dengan teori 
sebagai  landasan  berfikir.  Saran atau usulan diberikan kepada 
pihak Resto Toko Oen  serta  untuk  penelitian  selanjutnya. 
Saran  atau yang  diberikan kepada Resto Toko Oen  
didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1 Gambaran umum perusahaan 

 Toko Oen yang berlokasi di jalan Basuki Rachmat no.5 
Malang Jawa Timur, merupakan sebuah restoran yang memiliki 
sejarah cukup panjang dalam perjalanannya. Toko Oen 
merupakan bangunan sejarah yang didirikan pada tahun 1930 
oleh Max Liem yang merupakan pemilik dari Toko Oen, Nama 
Oen diambil dari nama keluarga atau marga Max Liem. Toko 
Oen berdiri pertama kali di kota Yogyakarta pada tahun 1922 
oleh seorang Tionghoa (keturunan Belanda) yang bernama Ibu 
Liem Goe Nio. Karena memiliki masakan yang cukup terkenal, 
kemudian Toko Oen membuka cabang dibeberapa kota di 
Indonesia, salah satunya di kota Malang.  Pada tahun 1930, 
Toko Oen merupakan restoran terbesar di kota Malang yang 
dijadikan tempat berkumpul orang-orang Belanda di kota 
Malang. Ketika pemilik Toko Oen meninggal dunia restoran ini 
dijual kepada Han Poo Kok, seorang pengusaha kayu di 
Malang. Sayang, karena digarap dengan tidak serius Oen tidak 
mengalami perkembangan. Pada perkembangan selanjutnya, 
Toko Oen di Kota Malang dijual kepada seorang pengusaha 
yang bernama Dany Mugiato hingga saat ini. 

  Restoran Toko Oen menyajikan berbagai menu istimewa 
dapat ditemukan di Toko Oen antara lain aneka macam kue 
(sus, lumpia, lemper, risoles, Meat Loaf  dan sebagainya), es 
krim (Tutti Fruity Cassata, Sparkling Delight, Morkus, Moccha 
ice cream, Grand La Merier, Peach Melba Ice Cream dan 
sebagainya), dan aneka makanan utama seperti steak (salah 
satunya adalah bistik daging lapis parneer, Steak mit Ei auf 
heisser Platte, biefstuk tartare), nasi goreng, sandwich (roast 
beef, ham, omelette, fried eggs, dan sebagainya),  salad (salad 
ayam, salad telur, huzarend salad (salad daging) dan 
sebagainya), Soup (Aspergesoep Bief Krab, kippensoep 
Chinken Vegetable clear soup, Champignonnesoep Mushroom 
Soup) , cake & tart dan aneka menu lainnya yang ada pada 
Toko Oen. Selain menu istimewa, Toko Oen juaga menyediakan 
menu tradisional yang dapat dipesan pengunjung seperti es 
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sirup, es kolang-kaling, es dawet selasih, Gula Jawa Ice cream 
cone atau es campur. 
 Menurut Saladin (2002),  produk adalah segala sesuatu 
yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk diperhatikan, 
dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan 
keinginan dan kebutuhan.  Salah satu menu favorit Toko Oen 
adalah Oen's Special (40rb/porsi) dan Tutti Frutti (25rb/gelas), 
gambar dapat dilihat pada lampiran 6. Es krim Oen's Special 
terdiri dari tiga scoop es krim ditemani dekorasi wafer cokelat, 
astor, whipped cream, dan buah ceri sebagai pemanis tampilan. 
Bahan utama pembuatan es krim adalah susu sapi asli dan telur 
ayam kampung. Pembuatannya tetap tradisional, tetapi 
mesinnya sudah dikreasikan dengan teknologi baru. Menurut 
Gaspersz (2004), proses produksi yaitu suatu kegiatan 
perbaikan terus-menerus (continuos improvment), yang dimulai 
dari sederet siklus sejak adanya ide-ide untuk menghasilkan 
suatu produk, pengembangan produk, proses produksi, sampai 
distribusi kepada konsumen. 
 Toko Oen memberikan range harga 25 rb porsi makanan 
atau minuman cukup terjangkau untuk konsumen kelas 
menengah ke atas dengan harga yang cukup mahal, namun 
sebanding dengan rasa yang ditawarkan restoran Toko Oen. 
Menurut Swastha (2006), harga adalah jumlah uang yang 
dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang 
beserta pelayanannya yang diinginkan. Selain menyediakan 
produk makanan minuman dan menjual berbagai souvenir 
seperti kaos bergambar candi, mug, dan sebagainya. Biasanya 
di akhir pekan Toko Oen mengadakan live music yang 
mengiringi para tamu menikmati hidangan dan salah satu 
bentuk untuk menarik pengunjung untuk singgah. Menurut 
Grewal and Levy (2008), promosi sebagai komunikasi yang 
dilakukan oleh pemasar untuk menginformasikan, membujuk 
dan mengingatkan pembeli potensial akan produk atau jasa 
untuk mempengaruhi opini pembeli dan memperoleh respon 
dari pembeli.  
 Tempat yang strategis merupakan salah satu kunci sukses 
pemasaran Toko Oen sejak berdirinya restoran ini, dengan 
ornamen dan dekorasi ruangan hingga kini masih dipertahankan 
menyerupai suasana pada jaman Kolonialisme Belanda di masa 
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lalu. Menurut penuturan salah satu staf, penataan dekorasi 
ruangan di toko ini konon tak pernah diubah-ubah sejak berdiri 
pada tahun 1930. Selain menyajikan nuansa tempoe doeloe 
yang kental baik dari segi interior maupun eksteriornya, toko ini 
juga menyimpan keunikan tersendiri yang semakin melengkapi 
nuansa Kolonial Belanda yang disajikan. Pelayanan Toko Oen 
biasanya menggunakan baju dan celana safari putih dengan 
peci di kepala bagi laki-laki, sedangkan pelayan perempuan 
mengenakan gaun putih selutut. Pakaian model tersebut 
merupakan pakaian yang tren pada era tahun 1930-an. Menurut 
Margono (2007), menuturkan segala segala macam seni 
menuntut kerja artistik yang rapi, sebab berhubungan dengan 
keindahan dan keindahan menuntut kerapian. Toko Oen juga 
menawarkan Physical Evidence (Bukti Fisik) dengan 
menyediakan fasilitas jasa yang dibutuhkan para turis semisal 
mencari penginapan bagi wisatawan serta panduan berwisata 
(tour guide) di Kota Malang dan sekitarnya. 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Responden yang diambil pada penelitian ini adalah 
pelanggan Restoran Toko Oen yang melakukan kunjungan 
pada saat dilakukan penelitian dan telah melakukan kunjungan 
minimal dua kali dalam satu bulan terakhir. Jumlah responden 
pada penelitian ini adalah sebanyak 80 responden. Gambaran 
umum responden menjelaskan karakteristik responden 
berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan terakhir, 
pendapatan per bulan dalam satu bulan terakhir dapat dilihat 
pada Tabel 4.1 

Berdasarkan Tabel 4.1 karakteristik responden berdasarkan 
jenis kelamin, dapat diketahui bahwa responden yang paling 
banyak adalah responden berjenis kelamin perempuan sebesar 
42%. Berdasarkan karakteristik usia, responden pelanggan 
restoran Toko Oen paling banyak adalah yang berusia 21-30 
tahun yaitu sebesar 38%, sedangkan responden paling sedikit 
adalah yang berumur >50 tahun yaitu sebesar 3%.  Dilihat 
berdasarkan karakteristik pekerjaan, responden paling banyak 
bekerja sebagai wiraswasta/pengusaha sebesar 26%. Pada 
kriteria pendidikan terakhir, responden terbanyak adalah 
responden yang menempuh pendidikan sarjana yaitu sebesar 
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20%, sedangkan paling sedikit jumlahnya adalah responden 
yang memiliki pendidikan terakhir diploma sebesar 7%. Selain 
itu dilihat dari karakteristik responden berdasarkan pendapatan 
per bulan, dapat diketahui responden yang paling banyak 
adalah responden yang memiliki pendapatan per bulan > Rp 3 
juta yaitu sebesar 45%. Menurut Soegoto (2008), karakteristik 
demografi seperti umur, pendidikan, pekerjaan, status 
perkawinan, gender, penghasilan, dan kelas sosial dapat 
dipergunakan untuk mengklasifikasi jawaban-jawaban yang 
diberikan oleh responden dalam memberikan tanggapan 
terhadap persoalan yang ditanyakan, baik melalui kuesioner 
ataupun wawancara. 

Pada kriteria asal mengenal restoran Oen, dapat diketahui 
bahwa responden paling banyak mengenal restoran melalui 
media cetak dengan jumlah prosentase sebesar 27% dan paling 
sedikit yang mengenal restoran melalui sumber lainnya dengan 
jumlah presentase sebesar 3% dari keseluruhan 80 responden. 
Dilihat berdasarkan karakteristik pekerjaan, responden paling 
banyak bekerja sebagai wiraswasta/pengusaha sebesar 26%. 

 
Tabel 4.1 Data Karakteristik Responden 

No Karakteristik Jumlah 
(orang) 

Presentase 
(%) 

1 Jenis Kelamin 
Laki-laki 

 
38 

 
38 

 Perempuan 42 42 

2 Usia   

 17-20 tahun 22 22 

 21-30 tahun 38 38 

 31-40 tahun 10 10 

 41-50 tahun 7 7 

 >50 tahun 3 3 

3 Pekerjaan   

 Pelajar/Mahasiswa 24 24 

 Pegawai Swasta 17 17 

 Pegawai Negeri 9 9 

 Wiraswasta/Pengusaha 26 26 

 Lainnya 4 4 

4 Pendidikan terakhir   
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Tabel 4.1 Data Karakteristik Responden (Lanjutan) 
 

 SD 0 0 

 SMP 4 4 

 SMA 15 15 

 Diploma 8 8 

 Sarjana 29 29 

 Pascasarjana 24 24 

5 Pendapatan per bulan   

 < Rp 1 juta 12 12 

 Rp 1 juta – 3 juta 23 23 

 > Rp 3 juta 54 45 54 45 

6 Asal mengenal restoran Oen   
 Keluarga 2312   23 2312  23 
 Teman 1 21 1 21 
 Media cetak 11 11 
 Kebetulan lewat 22 22 
 Lainnya 3 3 
7 Pertimbangan awal mengunjungi 

restoran Oen 
  

 Harga 2312  21 2312  21 
 Citarasa 1 25 1 25 
 Lokasi strategik 12 12 
 Suasana nyaman 18 18 
 Pelayanan 3 3 
 Lainnya 2312   1 2312   1 
8 Frekuensi mengunjungi Toko 

Oen 
  

 1 minggu sekali   6     6 
 2 minggu sekali  15  15 
 1 bulan sekali  23   23 
 > 1 bulan sekali  36   36 

 Sumber : Data Primer, diolah (2014) 

 Pada kriteria pertimbangan awal mengunjungi restoran Oen, 
responden terbanyak adalah responden yang paling banyak 
mempertimbangkan citarasa di restoran Oen tersebut, dengan 
jumlah responden 25% dari keseluruhan 80 responden dan 
paling sedikit yaitu dengan pertimbangan lain sebesar 2%. 
Berdasarkan frekuensi kunjungan, dapat diketahui bahwa 
responden paling banyak adalah responden yang berkunjung 1 
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minggu sekali dengan jumlah responden 37% dan jumlah 
responden paling sedikit yaitu yang mengunjungi restoran > 1 
bulan sekali yaitu sebanyak 8%. Menurut Kotler dan Keller 
(2008), mengungkapkan bahwa, perilaku konsumen dapat 
ditinjau dari berbagai sisi, karena perilaku membeli mereka 
sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, 
pribadi dan psikologis, dimana sebagian faktor ini tak 
terkendalikan oleh pemasar, termasuk di dalamnya gaya hidup 
konsumennya. 
 
4.3 Pengujian Kuesioner 
4.3.1 Hasil Uji Validitas  

Tabel 4.2 Data Hasil Uji Validitas 80 Sampel Responden 

 
No 

 
Atribut 

r hitung 
Tingkat 

Harapan 

r hitung 
Tingkat 
Kinerja 

r 
tabel 

Uji 
Validitas 

1 Keterampilan dan 
kemampuan  karyawan 

0.291 0.384 0.220 Valid 

2 Ketepatan waktu  
dalam melayani 

0.305 0.467 0.220 Valid 

3 Kecepatan proses 
penyajian 

0.442 0.440 0.220 Valid 

4 Kesigapan karyawan 
pada saat pelanggan 
berkunjung 

0.231 0.295 0.220 Valid 

5 Kesigapan dan 
kesediaan dalam 
melayani pelanggan 

0.453 0.502 0.220 Valid 

6 Kemampuan 
memahami dan 
menerima saran 
pelanggan 

0.338 0.465 0.220 Valid 

7 Kesopanan kepada 
pelanggan 

0.468 0.540 0.220 Valid 

8 Keramahan kepada 
pelanggan 

0.563 0.522 0.220 Valid 

9 Jaminan Keamanan 
produk  

0.532 0.346 0.220 Valid 

10 Kemudahan 
berkomunikasi 

0.557 0.556 0.220 Valid 
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11 Kemudahan dalam 

merespon permintaan 
0.498 0.252 0.220 Valid 

12 Kenyamanan ruangan 0.648 0.537 0.220 Valid 
13 Kebersihan dan 

kerapian Ruangan 
0.491 0.531 0.220 Valid 

14 Dekorasi ruangan yang 
menarik 

0.460 0.581 0.220 Valid 

15 Fasilitas pelengkapan 
yang tersedia 

0.469 0.472 0.220 Valid 

16 Kerapian penampilan 
pelayan 

0.413 0.433 0.220 Valid 

Sumber : Data Primer, diolah (2014) 

 Menurut Simamora (2008), validitas merupakan suatu 
ukuran yang menjelaskan tingkat kevalidan atau kesahihan 
suatu instrumen. Suatu instrumen dianggap valid jika instrumen 
tersebut mampu memperoleh data yang tepat dari variabel yang 
diteliti. Jadi data yang baik hanya dapat diperoleh bila 
instrumennya juga baik. Instrumen dapat dikatakan baik apabila 
valid dan reliabel.  Penelitian ini dilakukan dengan pengujian 
berjumlah 80 sampel responden dengan nilai r hitung 0,220. 
Pada Tabel 4.3 menjelaskan banyaknya sampel yang disebar 
dianggap memenuhi syarat atau valid apabila r tabel diatas 
0,220. R tabel didapatkan dari jumlah kuesioner yang digunakan 
untuk validasi sejumlah 80 (n=80) dengan taraf kepercayaan 5% 
(0,05). Berdasarkan hasil uji validitas yang digunakan pada 80 
sampel responden menyatakan keseluruhan atribut memenuhi 
syarat atau valid. Sehingga dapat digunakan untuk pengambilan 
data sebagai bahan acuan penelitian kualitas pelayanan 
terhadap kepuasan konsumen di Resto Toko Oen Malang. Data 
hasil pengujian ini data dilihat pada Tabel 4.2. 

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas 
Simamora (2008), mengungkapkan bahwa uji reliabilitas 

dipergunakan untuk menguji data sehingga hasil dari pengujian 
tersebut dapat memastikan data yang didapatkan dari hasil 
penelitian telah reliabel (dapat dipercaya) atau belum reliabel 
(belum dapat dipercaya).  

Tabel 4.2 Data Hasil Uji Validitas 80 Sampel Responden (Lanjutan) 
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Berdasarkan uji reliabilitas pada 80 sampel responden 
pengukuran awal menyatakan bahwa 16 atribut yang digunakan 
untuk pengujian tingkat kepentingan dan tingkat kinerja 
dinyatakan reliabel. Reliabel ≤ 0,6 adalah kurang baik, 
sedangkan 0,7 dapat diterima dan ≥ 0,8 adalah baik, Saidani 
(2012). Hasil uji yang  diperoleh menyatakan bahwa tingkat 
kepentingan sebesar 0,836 dan tingkat kinerja sebesar 0,840. 
Wijaya (2011), mengatakan bahwa jawaban seseorang dapat 
dikatakan reliabel jika nilai Cronbach alpha, atau koefisien 
reliabilitasnya antara 0,64 – 0,90 sehingaa hasil pengukuran 
dapat dipercaya dan akan memperoleh hasil yang sama jika 
digunakan dalam beberapa kali pelaksanaan selama aspek 
yang diukur belum berubah atau belum berganti. Hasil uji 
reliabel keseluruhan sampel responden ditunjukan pada Tabel 
4.3. 

Tabel 4.3 Data Hasil Uji Reliabel 80 Sampel Responden 

 
No 

 
Atribut 

Nilai Cronbach alpha Uji 
Realibilitas Tingkat 

Harapan 
Tingkat 
Kinerja 

1 Keterampilan dan 
kemampuan  karyawan 

0.836 0.835 Reliabel 

2 Ketepatan waktu  dalam 
melayani 

0.835 0.831 Reliabel 

3 Kecepatan proses 
penyajian 

0.827 0.833 Reliabel 

4 Kesigapan karyawan pada 
saat pelanggan berkunjung 

0.838 0.839 Reliabel 

5 Kesigapan dan kesediaan 
dalam melayani pelanggan 

0.827 0.828 Reliabel 

6 Kemampuan memahami 
dan menerima saran 
pelanggan 

0.833 0.831 Reliabel 

7 Kesopanan kepada 
pelanggan 

0.826 0.827 Reliabel 

8 Keramahan kepada 
pelanggan 

0.820 0.828 Reliabel 

9 Jaminan Keamanan 
produk  

0.822 0.838 Reliabel 

10 Kemudahan berkomunikasi 0.820 0.825 Reliabel 
11 Kemudahan dalam 

merespon permintaan 
0.824 0.843 Reliabel 
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12 Kenyamanan ruangan 0.814 0.826 Reliabel 
13 Kebersihan dan kerapian 

Ruangan 
0.824 0.827 Reliabel 

14 Dekorasi ruangan yang 
menarik 

0.827 0.824 Reliabel 

15 Fasilitas pelengkapan yang 
tersedia 

0.826 0.831 Reliabel 

16 Kerapian penampilan 
pelayan 

0.829 0.832 Reliabel 

Sumber : Data Primer, diolah (2014) 

4.4 Hasil Importance Performance Analysis (IPA) 
4.4.1 Tingkat Kesesuaian Rata-rata Tingkat Kinerja dan 

Kepentingan 
Berdasarkan penelitian ini menghasilkan perbandingan 

antara dua sub variabel tingkat kepentingan dan tingkat kinerja. 
Dalam perbandingan sub variabel tingkat kepentingan 
(Importance) dan tingkat kinerja (Performance) dihasilkan output 
berupa urutan prioritas yang harus dilakukan manajemen 
restoran untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang disebut 
dengan tingkat kesesuaian. Tingkat kesesuaian merupakan 
hasil perbandingan antara menghitung skor kinerja dan skor 
kepentingan, sehingga tingkat kesesuaian ini yang digunakan 
untuk menentukan skala prioritas layanan dan prioritas 
perbaikan mencapai kepuasan pelanggan, Yola (2013). Tingkat 
kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat kinerja dapat 
dilihat pada Tabel 4.4 kriteria kesesuaian. 

Tabel 4.4 Tingkat Kesesuaian Kepentingan Terhadap Kinerja 

Tingkat Kesesuaian Kisaran Kesesuaian (%) 

Sangat sesuai 80-100 

Sesuai 70-79 

Cukup sesuai 60-69 

Kurang sesuai 50-59 

Tidak sesuai 40-49 

Sumber : Indriwinangsih dan Sudaryanto (2007) 

Tabel 4.5 menunjukkan rata-rata tingkat kinerja sebesar 3,80 
dan rata-rata tingkat kepentingan sebesar 3,86. Nilai rata-rata 

Tabel 4.3 Data Hasil Uji Reliabel 80 Sampel Responden (Lanjutan) 
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tersebut akan digunakan dalam menentukan diagram kartesius 
(Importance Performance Analysis) yang dibagi menjadi empat 
kuadran yang meliputi kuadran I prioritas utama, kuadran II 
pertahankan prestasi, kuadran III prioritas rendah serta kuadran 
IV berlebihan.Skor rata-rata tingkat kepentingan dan tingkat 
kinerja dapat dilihat pada Tabel 4.5.  
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No. 
Nama Atribut 

Skor 
Kepentingan 

(Yi) 

Skor 
Kinerja 

(Xi) 

Tingkat 
Kesesuaian 

(Tki) (%) 

Rata-
rata Yi 

Rata-
rata Xi 

1 Keterampilan dan kemampuan  karyawan 309 298 96.44 3.86 3.73 
2 Ketepatan waktu  dalam melayani 314 312 99.36 3.93 3.90 
3 Kecepatan proses penyajian 310 299 96.45 3.88 3.74 

4 
Kesigapan karyawan pada saat 
pelanggan berkunjung 

318 305 95.91 3.98 3.81 

5 
Kesigapan dan kesediaan dalam 
melayani pelanggan 

313 292 93.29 3.91 3.65 

6 
Kemampuan memahami dan menerima 
saran pelanggan 

290 321 110.69 3.63 4.01 

7 Kesopanan kepada pelanggan 309 313 101.29 3.86 3.91 
8 Keramahan kepada pelanggan 316 276 87.34 3.95 3.45 
9 Jaminan Keamanan produk  302 305 100.99 3.78 3.81 
10 Kemudahan berkomunikasi 305 306 100.33 3.81 3.83 

11 
Kemudahan dalam merespon permintaan 

 
302 

 
300 

 
99.34 

 
3.78 

 
3.75 

12 Kenyamanan ruangan 304 294 96.71 3.80 3.68 
13 Kebersihan dan kerapian Ruangan 311 307 98.71 3.89 3.84 
14 Dekorasi ruangan yang menarik 304 305 100.33 3.80 3.81 
15 Fasilitas pelengkapan yang tersedia 313 309 98.72 3.91 3.86 
16 Kerapian penampilan pelayan 321 316 98.44 4.01 3.95 

Rata-rata 98.40 3.86 3.80 
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Berdasarkan perhitungan Tingkat Kesesuaian (Tki) pada 
Tabel 4.5 diperoleh nilai tingkat kesesuaian rata-rata sebesar 
98,40% dengan memiliki rentang nilai yang berada pada kisaran 
antara 87.34% sampai dengan 110.69%. Atribut yang memiliki 
nilai sebesar 87.34% adalah Keramahan kepada pelanggan dan 
atribut yang memiliki nilai 110.69% adalah Kemampuan 
memahami dan menerima saran pelanggan.Atribut Keramahan 
kepada pelanggan berada di bawah rata-rata dari keseluruhan 
atribut, hal ini dikarenakan konsumen menginginkan feedback 
ketika berkunjung dengan memberikan salam atau sapaan 
selamat datang, sehingga konsumen beranggapan kinerja 
atribut ini dirasa kurang baik dan perlu ditingkatkan. Atribut 
Kemampuan memahami dan menerima saran pelanggan 
memiliki rata-rata tertinggi dari jumlah rata-rata keseluruhan, hal 
ini dikarenakan pelayanan pada resto Toko Oen dirasa 
konsumen sudah baik ketika mendapatkan masukkan dari 
konsumen, serta didukung dengan penampilan yang sopan 
dengan ciri khas resto Toko Oen. Tabel 4.5 menjelaskan 
hubungan kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat 
kinerja sangat baik dan sesuai, hal ini didukung dengan 
pendapat Indriwinangsih dan Sudaryanto (2007), jika 
presentase 80-100% maka kesesuaian tersebut dapat dikatakan 
kinerja dari masing-masing atribut telah dapat memenuhi 
harapan dari konsumen tetapi masih perlu dilakukan perbaikan 
lagi. Presentase >100% dapat dikatakan kinerja atribut tersebut 
telah melebihi dengan harapan konsumen. 

4.4.2 Pengkategorian Atribut Berdasarkan Analisis 
Importance Performance Analysis 

Untuk mengetahui atribut-atribut yang akan digunakan, 
hendaknya mengetahui terlebih dahulu atribut mana yang akan 
dipertahankan atau atribut mana yang perlu ditingkatkan 
sehingga dapat digunakan didalam diagram kartesius. Diagram 
kartesius merupakan suatu bangun yang dibagi atas empat 
bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan 
tegak lurus pada titik-titik (x,y), dimana x merupakan rata-rata 
dari skor tingkat pelaksanaan seluruh faktor dan y adalah rata-
rata dari rata-rata skor tingkat kepentingan seluruh faktor yang 
memperngaruhi kepuasan pelanggan, Supranto (2011). Letak 
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dari keseluruhan atribut telah digambarkan pada Gambar 4.1. 
dapat menjelaskan letak masing-masing atribut yang terbagi 
pada empat kuadran. 

  

 

1 Keterampilan dan kemampuan  karyawan 

2 Ketepatan waktu  dalam melayani 

3 Kecepatan proses penyajian 

4 Kesigapan karyawan pada saat pelanggan berkunjung 

5 Kesigapan dan kesediaan dalam melayani pelanggan 

6 Kemampuan memahami dan menerima saran pelanggan 

7 Kesopanan kepada pelanggan 

8 Keramahan kepada pelanggan 

9 Jaminan Keamanan produk  

10 Kemudahan berkomunikasi 

11 Kemudahan dalam merespon permintaan 

12 Kenyamanan ruangan 

Gambar 4.1. Diagram Kartesius Tingkat kepentingan dan Tingkat kinerja 
(Importance Performance Analysis) 

Kuadran I Kuadran II 

Kuadran III Kuadran IV 

Keterangan: 
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13 Kebersihan dan kerapian Ruangan 

14 Dekorasi ruangan yang menarik 

15 Fasilitas pelengkapan yang tersedia 
16 Kerapian penampilan pelayan 

Pada gambar kuadran tersebut menggambarkan keadaan 
yang berbeda. Pemetaan berdasarkan tingkat kepentingan dan 
tingkat kinerja ini memungkinkan pihak restoran untuk segera 
melakukan perbaikan pada atribut yang dianggap penting oleh 
konsumen dalam jangka waktu yang relative dekat. Setiap 
kuadran dijelaskan dengan interpretasi sebagai berikut : 

1. Kuadran I (Prioritas Utama) 
Pada kuadran ini menggambarkan faktor-faktor yang 

dianggap penting dan diharapkan konsumen akan tetapi kinerja 
dari pihak produsen belum memberikan kepuasan terhadap apa 
yang diharapkan konsumen secara optimal, sehingga membuat 
konsumen merasa kecewa. Dimensi inilah yang perlu 
diprioritaskan untuk diperbaiki. Atribut yang termasuk pada 
kuadran I antara lain Kecepatan proses penyajian, Kesigapan 
dan kesediaan dalam melayani pelanggan dan Keramahan 
kepada pelanggan. Rincian atribut tersebut dapat 
diinterpretasikan sebagai berikut : 
A. Kecepatan proses penyajian 

Atribut kecepatan proses penyajian pada penelitian masuk 
didalam kategori kuadran I dengan tingkat kesesuaian 96,45%. 
Konsumen beranggapan atribut ini telah dapat memenuhi 
harapan dari konsumen, tapi masih perlu dilakukan perbaikan 
lagi.  Atribut kecepatan proses penyajian pada restoran Toko 
Oen dirasa masih jauh dari kata puas untuk memenuhi 
permintaan konsumen, oleh sebab itu perlu adanya kajian ulang 
untuk memperbaiki dan melakukan peningkatan mutu kinerja. 
Titik terberat pada atribut ini terletak pada pelayanan yang 
cukup lama kepada konsumen disaat jam ramai khususnya di 
hari libur (Sabtu dan Minggu), disisi lain keterbatasan jumlah 
tenaga kerja menjadi salah satu faktor yang membuat 
konsumen perlu memanggil berulang kali sebelum 
mendapatkan pelayanan. Menurut Kartika dan Kaihatu (2010), 

Keterangan:  (Lanjutan) 
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karyawan sebagai sumber daya manusia yang dimiliki oleh 
restoran menempati posisi strategis dalam sebuah perusahaan 
diantara sumber daya lainnya, sehingga untuk dapat 
menghasilkan output yang sesuai dengan harapan perusahaan, 
sudah seharusnya sumber daya manusia dikelola dan 
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.  
B. Kesigapan dan kesediaan dalam melayani pelanggan 

Atribut kesigapan dan kesediaan dalam melayani pelanggan 
secara umum memiliki tingkat kesesuaian 93,29%. Menurut 
Susilawati (2012), bagi pihak manajemen, diharapkan restoran 
dengan kualitas tinggi akan mampu menarik minat pengunjung. 
Di sisi lain, pengunjung restoran sendiri memiliki harapan di 
benak masing-masing terkait dengan kualitas layanan restoran, 
ketika harapan manajemen dan pengunjung restoran terhadap 
layanan restoran menemui satu kesamaan maka apa yang 
dilakukan oleh manajemen telah mampu memuaskan tamu dan 
hal ini artinya apa yang dilakukan oleh manajemen telah efektif. 

Dari hasil penelitian, konsumen merasa kurang puas dengan 
kinerja dari kesediaan dalam melayani pelanggan. Menurut hasil 
pengamatan konsumen berharap mendapatkan pelakuan 
istimewa dengan mendapatkan pelayanan lebih mengingat 
tempat dengan nuansa klasik dan telah melengenda dimana-
mana. Namun kondisi berbeda, konsumen dipaksa harus 
mengantre untuk mendapatkan tempat duduk, pada jam libur.  
Sehingga membuat kinerja dari atribut ini kurang baik. 
Perbaikan yang dilakukan adalah menambah jumlah pelayan 
serta memperhatikan kapasitas pengunjung yang membludak di 
hari besar/libur.  
C. Keramahan kepada pelanggan 

Atribut keramahan kepada pelanggan secara umum memiliki 
tingkat kesesuain paling rendah sekitar 87,34%. Pada atribut ini 
dirasa kurang memuaskan karena hasil wawancara dengan 
responden dapat diketahui terkadang pramusaji sering 
menampilkan ekspresi yang kurang ramah kepada konsumen 
yang berkunjung dan tidak pernah memberikan senyum atau 
ucapan selamat datang. Pada atribut ini adalah atribut yang 
perlu ditingkatkan dan diperbaiki dalam waktu dekat demi 
memberikan kesan yang baik ketika konsumen berkunjung. 
Menurut Fera (2009), pramusaji atau pelayan dituntut untuk 
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bersikap sopan dan bersikap ramah tamah terhadap para tamu 
yang datang sehingga tamu akan merasa nyaman selama 
berada disana. 

 
2. Kuadran II (Pertahankan Prestasi) 

Kuadran II merupakan kuadran yang paling diharapkan oleh 
pelanggan, atribut-atribut tersebut telah sesuai dengan yang 
dirasakan dan sebagai faktor-faktor yang dianggap penting serta 
diharapkan sebagai faktor penunjang kepuasan konsumen 
sehingga perusahaan wajib untuk mempertahankan prestasi 
kinerja tersebut. Gambar 4.1 menunjukkan bahwa terdapat 
empat atribut yang termasuk dalam kuadran II. Atribut-atribut 
tersebut antara lain Ketepatan waktu dalam melayani, 
Kesigapan karyawan pada saat pelanggan berkunjung, 
Kebersihan dan kerapian Ruangan, Fasilitas pelengkapan yang 
tersedia dan Kerapian penampilan pelayan. Penjelasan pada 
kuadran II tentang atribut-atribut tersebut adalah sebagai 
berikut: 
A. Ketepatan waktu  dalam melayani 

Pada atribut ini menjelaskan bagaimana ketepatan waktu 
dalam melayani pelanggan/konsumen apabila dibutuhkan, 
tingkat kesesuaian yang dimiliki sebesar 99,36%. Karyawan 
resto Toko Oen selalu siap untuk melayani pelanggan, dapat 
dilihat dari ketika konsumen meminta tambahan menu  meminta 
segelas air mineral dengan sigap karyawan segera melayani. 
Dari pelayanan karyawan resto Toko Oen tersebut dapat 
dikatakan bahwa pelanggan merasa puas dengan pelayanan 
yang telah diberikan. Menurut Subroto (2006), pelayanan yang 
diidamkan tamu sewaktu makan di restoran adalah cepat, tepat, 
rapi dan sopan. Cepat berarti tamu tidak mau menunggu terlalu 
lama untuk pelayanan yang diberikan. Tepat berarti apa yang 
dihidangkan kepada tamu tersebut sesuai dengan yang 
dipesan, bisa juga berarti tepat waktu. 
B. Kesigapan karyawan pada saat pelanggan berkunjung 

Atribut tentang kesigapan karyawan pada saat pelanggan 
berkunjung telah dapat memenuhi harapan dari para konsumen 
dengan memiliki tingkat kesesuaian sebesar 95,91%. Dari 
pengamatan yang dilakukan, bentuk kesigapan karyawan saat 
pelangan berkunjung dengan memberikan daftar menu 
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makanan kepada pelanggan. Tanggung jawab sebagai 
pramusaji atau karyawan dirasa memuaskan pelanggan. 
Menurut Saragih (2009), mengkomunikasikan kepada 
pelanggan mengenai proses pelayanan yang diberikan akan 
membentuk persepsi yang lebih positif. Pelayanan yang 
responsive atau yang tanggap, juga sangat dipengaruhi oleh 
sikap front-line. Salah satunya adalah kesigapan dan ketulusan 
dalam menjawab pertanyaan atau permintaan pelanggan. 
C. Kebersihan dan kerapian Ruangan 

Atribut tentang Kebersihan dan kerapian Ruangan secara 
umum memiliki tingkat kesesuaian 98,71%. Kebersihan dan 
kerapian yang ada pada resto Toko Oen dirasa baik dengan 
memberikan penataan ruangan dan kebersihanya. Konsumen 
merasa puas dengan kebersihan yang terjaga demi memberikan 
nuansa klasik. Dari pengamatan, konsumen cukup menikmati 
dengan lingkungan sekitar dan kerapian sekitar yang masih 
terjaga dengan baik. Menurut Umar (2005), dengan kebersihan 
dan kerapian yang baik, konsumen dapat mempertimbangkan 
untuk kembali mengunjungi restoran. Bagaimanapun, meski 
dinilai puas, kebersihan dan kerapian restoran harus terus 
dipertahankan atau terus ditingkatkan. 
D. Fasilitas pelengkapan yang tersedia 

Atribut mengenai Fasilitas pelengkapan yang tersedia secara 
umum memiliki tingkat kesesuaian 98,72%. Ketersediaan 
fasilitas perlengkapan pada resto Toko Oen sudah baik yakni 
memiliki tempat parkir yang cukup luas, ketersedianya toilet dan 
luas area untuk berkumpul/ nongkrong. Menurut Mukhtar 
(2004), dalam sebuah restoran harus tersedia perlengkapan dan 
peralatan dalam jumlah yang memadai yang akan menunjang 
kelancaran operasional direstoran, serta mempunyai mutu dan 
penampilan yang baik karena citra restoran dapat dibangun 
melalui kualitas perlengkapan dan peralatan yang disediakan. 
E. Kerapian penampilan pelayan 

Atribut mengenai kerapian penampilan pelayanan secara 
umum memiliki tingkat kesesuaian 98,44%. Kerapian 
penampilan pelayan pada resto Toko Oen sudah baik yakni 
pelayan memakai seragam yang rapi dan sopan. Penampilan 
pelayan sudah dikatakan sangat memuaskan untuk melayani 
pelanggan. Menurut Morgan (2004),  karyawan yang berpakaian 
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seragam rapi dapat meminimalisir pelanggan yang kecewa. Jika 
pelanggan merasa karyawan tidak pantas dan tidak profesional 
dalam bersikap dan berpakaian, maka pelanggan akan 
terpancing untuk menimbulkan masalah. 

 
3. Kuadran III (Prioritas Rendah) 

Kuadran III terdapat faktor-faktor yang dianggap mempunyai 
tingkat persepsi atau kinerja aktual yang rendah dan tidak terlalu 
penting atau tidak terlalu diharapkan oleh konsumen sehingga 
perusahaan tidak perlu memprioritaskan atau memberikan 
perhatian lebih pada faktor-faktor tersebut. Gambar 4.1 
menunjukkan bahwa terdapat tiga atribut yang termasuk dalam 
kuadran III. Atribut-atribut tersebut antara lain keterampilan dan 
kemampuan  karyawan, kemudahan dalam merespon 
permintaan, dan  kenyamanan ruangan. Penjelasan pada 
kuadran III tentang atribut-atribut tersebut adalah sebagai 
berikut: 
A. Keterampilan dan kemampuan  karyawan  

 Pada atribut ini menjelaskan bagaimana keterampilan dan 
kemampuan  karyawan dalam melayani pelanggan/konsumen, 
tingkat kesesuaian yang dimiliki sebesar 96.44%. Karyawan 
resto Toko Oen memiliki kemampuan dan ketrampilan yang ahli 
dalam melayani pelanggan, dapat dilihat dari keahlian karyawan 
menghidangkan menu-menu yang sesuai selera pelanggan. 
Dari pelayanan karyawan resto Toko Oen tersebut dapat 
dikatakan bahwa pelanggan merasa puas dengan pelayanan 
yang telah diberikan sehingga perusahaan tidak perlu 
memprioritaskan atau memberikan perhatian lebih. Menurut 
Hasibuan (2004), seringkali yang terjadi, para karyawan yang 
bekerja di restoran memiliki ketrampilan, pengetahuan, dan 
kemampuan yang cukup untuk bekerja sesuai standar yang 
ditetapkan. Namun permasalahan yang muncul terletak pada 
bagaimana mempertahankan karyawan untuk tetap dapat 
bekerja sesuai dengan tuntutan yang ada, dan selalu 
bersemangat dalam setiap pekerjaannya.  
B. Kemudahan dalam merespon permintaan 
 Pada atribut ini menjelaskan bagaimana kemudahan pelayan 
dalam merespon permintaan pelanggan/konsumen, tingkat 
kesesuaian yang dimiliki sebesar 99.34%. Karyawan resto Toko 
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Oen memiliki respon yang tanggap jika pelanggan memiliki 
permintaan atau keluhan tentang resto Toko Oen baik dari segi 
pelayanan nya maupun menu masakannya, dapat dilihat dari 
tanggapan-tanggapan pelanggan yang masuk dalam email resto 
Toko Oen. Resto Toko Oen memiliki sebuah alamat website 
untuk menampung keluhan-keluhan atau permintaan-
permintaan dari pelanggan. Menurut Tjiptono (2000), 
penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk 
mengubah seseorang pelanggan yang tidak puas menjadi 
pelanggan yang puas (atau bahkan pelanggan abadi). 
C. Kenyamanan ruangan 

Pada atribut ini menjelaskan bagaimana kenyamanan 
ruangan di restoran Toko Oen, tingkat kesesuaian yang dimiliki 
sebesar 96,71%. Suasana ruangan di resto Toko Oen memiliki 
suasana yang nyaman, dilihat dari suasana yang tidak terlalu 
ramai, bertema resto tempo dulu. Toko Oen didirikan sejak 
jaman kolonial Belanda, sehingga suasananya tetap seperti 
awal resto ini berdiri. Menurut Mustinaroh (2010), kenyamanan 
dan kebersihan ruangan sangat penting dalam memberikan 
suasana yang nyaman bagi konsumen saat menikmati 
makanan. 

 
4. Kuadran IV (Berlebihan) 

Pada kuadaran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap tidak 
terlalu penting dan tidak terlalu diharapkan oleh pelanggan 
sehingga perusahaan lebih baik mengalokasikan sumber daya 
yang terkait pada faktor tersebut kepada faKtor lain yang lebih 
memiliki tingkat prioritas lebih tinggi. Gambar 4.1 menunjukkan 
bahwa terdapat empat atribut yang termasuk dalam kuadran IV. 
Atribut-atribut tersebut antara lain Kemampuan memahami dan 
menerima saran pelanggan, Kesopanan kepada pelanggan, 
Jaminan Keamanan produk, Kemudahan berkomunikasi dan 
Dekorasi ruangan yang menarik. Penjelasan pada kuadran III 
tentang atribut-atribut tersebut adalah sebagai berikut: 
A. Kemampuan memahami dan menerima saran pelanggan 

Pada atribut ini menjelaskan bagaimana kemampuan 
memahami dan menerima saran pelanggan, tingkat kesesuaian 
yang dimiliki sebesar 110,69%. Pada faktor ini menurut 
responden, dianggap tidak terlalu penting oleh pelanggan, lebih 
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baik penanganan dialokasikan ke faktor lainnya. Pemahaman 
dan penerimaan saran pelanggan sudah baik dengan dibuatnya 
sebuah website resto Toko Oen untuk menerima saran dan 
kritikan dari pengunjung, hanya bukti perbaikannya belum 
terlihat. Menurut Assauri (2004), tanggapan dan perhatian 
karyawan terhadap kebutuhan permintaan pelanggan 
merupakan salah satu ketrampilan yang harus dimiliki oleh 
karyawan sebagai kunci untuk memberikan kepuasan kepada 
pelanggan. 
B. Kesopanan kepada pelanggan 

Pada atribut ini menjelaskan bagaimana kesopanan pelayan 
dalam melayani pelanggan, tingkat kesesuaian yang dimiliki 
sebesar 101,29%. Pada faktor ini menurut responden, 
kesopanan pelayan terhadap pelanggan sudah baik, seperti 
contoh pelanggan yang datang langsung dipersilahkan duduk di 
meja makan. Menurut Dewi (2009), konsumen akan merasa 
nyaman ketika baru datang ke restoran sudah disambut dengan 
baik oleh pelayan sehingga akan meningkatkan kepuasaan 
konsumen. 
C. Jaminan Keamanan produk  

Pada atribut ini menjelaskan bagaimana jaminan keamanan 
produk yang ada di resto Toko Oen, tingkat kesesuaian yang 
dimiliki sebesar 100.99%. Pada faktor ini menurut responden, 
jaminan keamanan produk sudah baik, seperti contoh pelayan 
menyajikan makanan sudah rapi dan higienis, dapur dan 
peralatan masak sudah bersih dan aman (tidak terkontaminasi 
benda asing) serta produk disajikan fresh langsung setelah 
dimasak. Menurut Sari (2012), keamanan makanan dan 
minuman sangat penting bagi image sebuah rumah makan, 
karena berhubungan langsung dengan kesehatan pelanggan 
yang mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut. 
D. Kemudahan berkomunikasi 

Pada atribut ini menjelaskan bagaimana kemudahan 
berkomunikasi antara pelayan dengan pelanggan, tingkat 
kesesuaian yang dimiliki sebesar 100,33%. Pada faktor ini 
menurut responden, kemudahan berkomunikasi sudah baik, 
seperti contoh pelayan menanyakan menu langsung di meja 
makan pelanggan. Kemudahan berkomunikasi tidak begitu 
penting dan diharapkan oleh pelanggan, pelanggan lebih 
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memperhatikan keramahan pelayan. Menurut Biawan (2007), 
jenis interaksi dan komunikasi dalam proses memberi 
pelayanan adalah untuk membuat pelanggan senang, atau 
selalu memelihara dan meningkatkan kepuasan pelanggan, 
sehingga pelanggan menjadi loyal. 
E. Dekorasi ruangan yang menarik 

Pada atribut ini menjelaskan bagaimana dekorasi ruangan 
yang ada di resto Toko Oen ini, tingkat kesesuaian yang dimiliki 
sebesar 100.33%. Pada faktor ini menurut responden, dekorasi 
ruangan sudah baik, seperti contoh penataan ruangan di resto 
Toko Oen tidak berubah dari dulu semenjak awal berdirinya 
resto ini. Konsepnya tetap sama, menggambarkan suasana 
jaman dulu yang nyaman. Menurut Mirly (2010), dekorasi 
ruangan yang berbeda dari biasanya atau berbeda dari 
lingkungan luarnya dapat menimbulkan perasaan 
menyenangkan dan rileksasi. 

4.5 Tingkat Kepuasan Berdasarkan Hasil Analisis Customer 
Satisfaction Index (CSI) 

Pengukuran lanjutan terhadap tingkat kepuasan pengunjung 
secara keseluruhan menggunakan Customer Satisfaction Index 
(CSI). Pengukuran terhadap indeks kepuasan konsumen 
digunakan untuk mengetahui besarnya indeks kepuasan yang 
dihasilkan oleh suatu produk. Pengukuran tingkat kepuasan 
konsumen sangat penting dilakukan untuk mengetahui 
seberapa besar harapan yang dapat dipenuhi oleh pihak resto 
Toko Oen. Hasil Perhitungan Customer Satisfaction Index (CSI) 
dapat dilihat pada Tabel 4.6 

Perhitungan Customer Satisfaction Index menggunkan nilai 
skor rata-rata tingkat kepentingan dan tingkat kinerja dari 
masing masing atribut. Dari hasil yang dilakukan dalam Tabel 
4.6, diketahui bahwa hasil hitung Customer Satisfaction Index 
(CSI) kualitas pelayanan dan produk resto Toko Oen  adalah 
sebesar 75.89%. Indeks kepuasan tersebut berada pada 
rentang 66-80% yang berarti secara keseluruhan konsumen 
merasa puas terhadap kualitas pelayanan resto Toko Oen. 
Secara keseluruhan konsumen menyatakan “puas” terhadap 
kinerja resto Toko Oen. Meskipun nilai Customer Satisfaction 
Index telah menunjukkan kriteria puas maka sebaiknya pihak 
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Toko Oen terus meningkatkan kinerja-kinerja yang masih 
kurang baik sehingga konsumen akan merasa puas 100% 
terhadap kualitas pelayanan dan produk resto Toko Oen 
Malang. Jumlah harapan konsumen belum bisa terpenuhi 
sepenuhnya oleh produsen karena masih ada 24,11% (100%-
75,89%) harapan dari konsumen yang perlu ditingkatkan, 
diperbaiki serta dikaji ulang.  

Analisis CSI apabila dikaitkan dengan hasil metode IPA, 
menunjukkan hasil nilai CSI yang diperoleh 75,89% dengan 
didukung atribut-atribut pada kuadran II dan kuadran IV. Atribut 
yang berada pada kuadran II dan kuadran IV tetap harus 
dipertahankan sehingga nilai CSI nya tidak mengalami 
penurunan. Nilai CSI yang belum mencapai 100% (-24,11%)  
disebabkan oleh adanya faktor dari atribut pada kuadran I dan 
III yang masih perluh diperbaiki dan ditingkatkan dalam waktu 
dekat. Menurut Muharastri  (2008), berpendapat bahwa nilai CSI 
dapat ditingkatkan dengan melakukan perbaikan pada kinerja 
atribut dari hasil Importance Performance Analysis, perbaikan 
atribut yang diperoleh melalui analisis Importance Performance 
Analysis (IPA) diharapkan dapat meningkatkan nilai Customer 
Satisfaction Index (CSI).  
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No. Nama Atribut 
Rata-rata 
Tingkat 

Kepentingan 

Weighted 
Factor 

Rata-rata 
Tingkat 
Kinerja 

Weighted 
Score 

1 Keterampilan dan kemampuan  karyawan 3.86 0.06 3.73 0.23 

2 Ketepatan waktu  dalam melayani 3.93 0.06 3.90 0.25 

3 Kecepatan proses penyajian 3.88 0.06 3.74 0.23 

4 
Kesigapan karyawan pada saat pelanggan 
berkunjung 

3.98 0.06 3.81 0.25 

5 
Kesigapan dan kesediaan dalam melayani 
pelanggan 

3.91 0.06 3.65 0.23 

6 
Kemampuan memahami dan menerima 
saran pelanggan 

3.63 0.06 4.01 0.24 

7 Kesopanan kepada pelanggan 3.86 0.06 3.91 0.24 

8 Keramahan kepada pelanggan 3.95 0.06 3.45 0.22 

9 Jaminan Keamanan produk  3.78 0.06 3.81 0.23 

10 Kemudahan berkomunikasi 3.81 0.06 3.83 0.24 

11 Kemudahan dalam merespon permintaan 3.78 0.06 3.75 0.23 

12 Kenyamanan ruangan 3.80 0.06 3.68 0.23 

13 Kebersihan dan kerapian Ruangan 3.89 0.06 3.84 0.24 

14 Dekorasi ruangan yang menarik 3.80 0.06 3.81 0.23 

15 Fasilitas pelengkapan yang tersedia 3.91 0.06 3.86 0.24 

16 Kerapian penampilan pelayan 4.01 0.06 3.95 0.26 

Jumlah Total 61.76 1.00 60.73 3.79 

Sumber : Data Primer, diolah (2014
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4.6 Implikasi Manajerial 
Berdasarkan penelitian diperoleh kepuasan konsumen dari 

pelayanan karyawan di resto Toko Oen memuaskan dengan 
nilai 75,89%. Namun didalam pelayanannya masih terdapat 
atribut yang harus diperbaiki. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan beberapa pelanggan resto Toko Oen, mengungkapkan 
dalam kecepatan proses penyajian perlu dilakukan perbaikan. 
Pelanggan menginginkan kecepatan pelayanan dalam 
penyajian menu lebih ditingkatkan lagi. Jumlah pelayan lebih 
diperbanyak jumlahnya agar ketika jam-jam sibuk seperti malam 
minggu, pelanggan tidak perlu berulang kali memanggil para 
pramusaji sebelum mendapatkan pelayanan mereka. Menurut 
Sudarsono (2010), Dalam proses penyajian makanan perlu 
diperhatikan untuk menjaga kepuasan konsumen. Dalam proses 
penyajian makanan, semua order dari konsumen harus selesai 
dikerjakan semua, baru kemudian disajikan kepada konsumen. 
Hal ini berfungsi untuk menghilangkan kesan menunggu yang 
lama karena hanya menunggu order makanan atau minuman 
yang kurang. Untuk menjaga konsistensi pelayanan penyajian 
makanan ini, maka diperlukan Standart Operation Procedure 
(SOP). Pada segi kesigapan dan kesediaan dalam melayani 
pelanggan juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di 
resto Toko Oen. Beberapa pelanggan menginginkan pelayanan 
lebih cepat dan lebih tanggap. Menurut Tjiptono (2005), 
keinginan konsumen dalam mendapatkan kepuasan yaitu 
mendapatkan pelayanan dengan cepat, karena konsumen 
mudah merasa jengkel dan marah ketika pelayanan lambat. 

Manajemen resto Toko Oen perlu lebih memperhatikan 
keramahan kepada pelanggan yang datang. Hal ini secara 
umum mempengaruhi kenyamanan bagi pelanggan untuk 
menikmati hidangan di resto Toko Oen. Berdasarkan hasil 
wawancara yang diperoleh, beberapa pelanggan menginginkan 
pelayan untuk menyambut pelanggan yang datang dengan lebih 
ramah dan lebih menghargai. Menurut  Wiwoho (2011), 
salah satu kualifikasi seorang waiter sebagai seorang yang 
berhubungan langsung dengan tamu dalam menjalankan 
tugasnya, salah satunya adalah sikap ramah tamah dan sopan 
santun.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
atribut yang perlu diperhatikan dan menjadi prioritas utama 
untuk dilakukan perbaikan adalah kuadran I (kecepatan proses 
penyajian, kesigapan dan kesediaan dalam melayani 
pelanggan, dan keramahan kepada pelanggan). Pada atribut 
berikutnya yang termasuk dalam kuadran II (ketepatan waktu 
dalam melayani, kesigapan karyawan pada saat pelanggan 
berkunjung, kebersihan dan kerapian ruangan, fasilitas 
perlengkapan yang tersedia dan kerapian penampilan pelayan). 
Atribut yang masuk kedalam kuadran III (keterampilan dan 
kemampuan  karyawan, kemudahan dalam merespon 
permintaan dan kenyamanan ruangan) dan atribut kuadran IV 
(kemampuan memahami dan menerima saran pelanggan, 
kesopanan kepada pelanggan, jaminan keamanan produk, 
kemudahan berkomunikasi dan dekorasi ruangan yang 
menarik). 

Berdasarkan perhitungan menggunakan Customer 
Satisfaction Index (CSI) nilai kualitas pelayanan terhadap 
kepuasan konsumen Toko Oen mencapai nilai 75,89%. Nilai 
tersebut berada pada rentang 66-80%, dengan demikian secara 
keseluruhan konsumen merasa puas terhadap kinerja 
pelayanan Toko Oen Malang. 

Usulan rekomendasi alternatif yang diberikan yaitu pada  
segi kecepatan proses penyajian perlu ditingkatkan Standart 
Operation Procedure (SOP), serta menambahkan jumlah 
pelayan/karyawan. Pada kesigapan dan kesediaan dalam 
melayani pelanggan, perlu adanya perbaikan kecepatan waktu 
dalam melayani pesanan pelanggan dan segi keramahan 
kepada pelanggan, perlu diperbaiki keramahan pelayan untuk 
menyambut datangnya pelanggan agar pelanggan merasa lebih 
dihargai 
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5.1 Saran 
Untuk restoran Toko Oen diharapkan untuk memperbaiki 

kecepatan pelayanan dan keramahan karyawan dalam melayani 
pelanggan. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan responden 
yang digunakan adalah responden yang mengkonsumsi resto 
Toko Oen lebih dari satu kali dalam sebulan terakhir, sehingga 
mampu memberikan penilaian yang lebih jelas dan dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan. 
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Lampiran 1. Kuesioner  
Kuesioner Penelitian 

 
JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

Jl. Veteran, Malang 65145 Telp (0341) 551611 
 

Dengan hormat, 

Dalam rangka penyusunan skripsi saya pada Jurusan Teknologi 
Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 
Brawijaya Malang, maka saya mohon bantuan Saudara untuk mengisi 
kuesioner penelitian saya yang berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas 
Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen dengan menggunakan 
Metode IPA (Importance Performance Analysis) dan CSI (Customer 
Satisfaction Index) Studi Kasus Pada Toko Oen, Kota Malang”. 
 Besar harapan saya dapat menerima kembali kuesioner 
penelitian ini yang telah saudara isi. Atas kesediaan saudara 
membantu penelitian ini, saya ucapkan terimakasih. 
 

        
  Hormat Saya 

 
 

        
  Heru Eka Lodhita 

A. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama :_______________________________ 
2. Alamat :_______________________________ 
3. Jenis Kelamin 

a. Laki-laki   b. Perempuan 
4. Usia    

a. 17-20 tahun  c. 31-40 tahun e.>50 tahun 
b. 21-30 tahun  d. 41-50 tahun 

5. Pekerjaan 
a. Pelajar/Mahasiswa d. Wiraswasta/Pengusaha 
b. Pegawai Swata  e. Lainnya,___________ 
c. Pegawai Negeri 

 
6. Pendidikan terakhir 
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a. SD  c. SMA  e. Sarjana 
b. SMP  d. Diploma f. Pascasarjana 

7. Pendapatan/Bulan 
a. < Rp. 1 juta  c. > Rp. 3 juta  
b. Rp. 1 juta - 3 juta  

 
B. PROFIL TOKO OEN  

1. Dari mana anda mengenal restoran ini ? 
a. Keluarga   c. Media Cetak  e. Lainnya,__________ 
b. Teman     d. Kebetulan Lewat 

2. Apa pertimbangan awal anda mengunjungi restoran ini ? 
(boleh lebih dari 1) 

a. Harga c. Lokasi strategik e. Pelayanan 
b. Citarasa d. Suasana nyaman f.  Lainnya,__________ 

3. Seberapa sering anda mengunjungi restoran Toko Oen ? 
a. 1 minggu sekali   f. > 1 bulan, sebutkan__________ 
b. 2 minggu sekali 
c. 1 bulan sekali 

4. Kritik dan Saran Anda untuk Restoran Toko Oen: 
__________________________________________________ 
 

C. Tingkat Kepentingan Atribut di Restoran Toko Oen, 

malang  

Berilah penilaian terhadap pertanyaan dengan jawaban 

berdasarkan skala kepentingan, dan apabila anda berkenan 

mohon berikan alasan yang terdapat pada kolom. 

Skala Jawaban 

Angka Skala Kepentingan 

5 Sangat Penting 

4 Penting 

3 Cukup Penting 

2 Tidak Penting 

1 Sangat Tidak Penting 

 

 

 



67 

 

No Pertanyaan  Skala Alasan 

I. Reliability (Keandalan) 

1 Keterampilan dan kemampuan  
karyawan 

   

2 Ketepatan waktu  dalam melayani    

3 Kecepatan proses penyajian    

II. Responsiveness (Kesigapan) 

1 Kesigapan karyawan pada saat 
pelanggan berkunjung 

   

2 Kesigapan dan kesediaan dalam 
melayani pelanggan 

   

3 Kemampuan memahami dan menerima 
saran pelanggan 

   

III. Assurance (Jaminan) 

1 Kesopanan kepada pelanggan    

2 Keramahan kepada pelanggan    

3 Jaminan Keamanan produk (halal, 
higienis dan aman) 

   

IV. Emphaty (Empati) 

1 Kemudahan berkomunikasi    

2 Kemudahan dalam merespon 
permintaan 

   

V. Tangible (nyata) 

1 Kenyamanan ruangan    

2 Kebersihan dan kerapian Ruangan    

3 Dekorasi ruangan yang menarik    

4 Fasilitas pelengkapan yang tersedia    

5 Kerapian penampilan pelayan    

D. Tingkat Kinerja Atribut di Restoran Toko Oen, malang  

Berilah penilaian terhadap pertanyaan dengan jawaban 

berdasarkan skala kinerja, dan apabila anda berkenan mohon 

berikan alasan yang terdapat pada kolom. 

Skala Jawaban 

Angka Skala Kinerja 

5 Sangat Puas 

4 Puas 

3 Cukup Puas 

2 Tidak Puas 

1 Sangat Tidak Puas 

Lampiran 1. Kuesioner  (Lanjutan) 
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No Pertanyaan  Skala Alasan 

I. Reliability (Keandalan) 

1 Keterampilan dan kemampuan  
karyawan 

   

2 Ketepatan waktu  dalam melayani    

3 Kecepatan proses penyajian    

II. Responsiveness (Kesigapan) 

1 Kesigapan karyawan pada saat 
pelanggan berkunjung 

   

2 Kesigapan dan kesediaan dalam 
melayani pelanggan 

   

3 Kemampuan memahami dan 
menerima saran pelanggan 

   

III. Assurance (Jaminan) 

1 Kesopanan kepada pelanggan    

2 Keramahan kepada pelanggan    

3 Jaminan Keamanan produk (halal, 
higienis dan aman) 

   

IV. Emphaty (Empati) 

1 Kemudahan berkomunikasi    

2 Kemudahan dalam merespon 
permintaan 

   

V. Tangible (nyata) 

1 Kenyamanan ruangan    

2 Kebersihan dan kerapian Ruangan    

3 Dekorasi ruangan yang menarik    

4 Fasilitas pelengkapan yang tersedia    

5 Kerapian penampilan pelayan    

Lampiran 1. Kuesioner  (Lanjutan) 
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No. 

 
 

Nama Atribut 

Jumlah Responden yang menilai 

Tinggkat  
kepentingan  

Bob
ot 

skor 
(yi) 

Ju
mla
h 

Tot
al 

Tingkat  
Kinerja 

Bobot 
skor 
(xi) 

Jum
lah 

Tota
l 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Keterampilan dan kemampuan  
karyawan 

21 32 23 3 1 309* 80 12 39 24 5 0 298** 80 

2 Ketepatan waktu  dalam 
melayani 

19 41 15 5 0 314 80 24 34 12 10 0 312 80 

3 Kecepatan proses penyajian 13 47 17 3 0 310 80 11 44 18 7 0 299 80 

4 Kesigapan karyawan pada saat 
pelanggan berkunjung 

22 35 22 1 0 318 80 17 31 32 0 0 305 80 

5 Kesigapan dan kesediaan dalam 
melayani pelanggan 

18 41 18 2 1 313 80 20 17 38 5 0 292 80 

6 Kemampuan memahami dan 
menerima saran pelanggan 

7 44 23 4 2 290 80 20 41 19 0 0 321 80 

7 Kesopanan kepada pelanggan 21 34 20 3 2 309 80 19 35 26 0 0 313 80 

8 Keramahan kepada pelanggan 19 40 20 0 1 316 80 5 36 29 10 0 276 80 

9 Jaminan Keamanan produk 
(halal, higienis dan aman) 

16 36 23 4 1 302 80 21 27 28 4 0 305 80 

L
a
m

p
ira

n
 2

. H
a

s
il N

ila
i R

e
s
p
o

n
d

e
n

  

5
9
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10 Kemudahan berkomunikasi 17 37 20 6 0 305 80 21 32 19 8 0 306 80 

11 Kemudahan dalam merespon 
permintaan 

18 34 21 6 1 302 80 18 28 30 4 0 300 80 

12 Kenyamanan ruangan 18 35 21 5 1 304 80 17 28 27 8 0 294 80 

13 Kebersihan dan kerapian 
Ruangan 

26 25 24 4 1 311 80 18 34 25 3 0 307 80 

14 Dekorasi ruangan yang menarik 16 41 15 7 1 304 80 21 33 16 10 0 305 80 

15 Fasilitas pelengkapan yang 
tersedia 

18 39 21 2 0 313 80 11 48 20 1 0 309 80 

16 Kerapian penampilan pelayan 20 44 13 3 0 321 80 17 44 18 0 1 316 80 

 
(*) yi = ( jumlah jawaban responden tingkat kepentingan setiap skor ke 1 x skor 1)+ …. (jumlah 
jawaban responden tingkat  kepentingan setiap skor ke 5 x skor 5) 
 = (1x1) + (3x2) + (23x3) + (32x4) + (21x5) = 309 
(**) xi = ( jumlah jawaban responden tingkat kinerja setiap skor ke 1 x skor 1)+…..(jumlah jawaban 
responden tingkat  kinerja setiap skor ke 5 x skor 5) 
 = (0x1) + (5x2) + (24x3) + (39x4) + (12x5) = 298 

 

 

 

 

 

L
a
m
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Lampiran 3 Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Hasil Output 

SPSS 17.0 for Windows 

A. Tingkat Kepentingan 
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B. Tingkat Kinerja  
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Lampiran 4 Tingkat Kesesuaian  

No. Nama Atribut 
Skor 

Kepentingan 
(Yi) 

Skor 
Kinerja 

(Xi) 

Tingkat 
Kesesuaian 

(Tki) (%) 

1 
Keterampilan dan 
kemampuan  karyawan 

309 298 96.44* 

2 
Ketepatan waktu  dalam 
melayani 

314 312 99.36 

3 Kecepatan proses penyajian 310 299 96.45 

4 
Kesigapan karyawan pada 
saat pelanggan berkunjung 

318 305 95.91 

5 
Kesigapan dan kesediaan 
dalam melayani pelanggan 

313 292 93.29 

6 
Kemampuan memahami dan 
menerima saran pelanggan 

290 321 110.69 

7 
Kesopanan kepada 
pelanggan 

309 313 101.29 

8 
Keramahan kepada 
pelanggan 

316 276 87.34 

9 
Jaminan Keamanan produk 
(halal, higienis dan aman) 

302 305 100.99 

10 Kemudahan berkomunikasi 305 306 100.33 

11 
Kemudahan dalam merespon 
permintaan 

 
302 

 
300 

 
99.34 

12 Kenyamanan ruangan 304 294 96.71 

13 
Kebersihan dan kerapian 
Ruangan 

311 307 98.71 

14 
Dekorasi ruangan yang 
menarik 

304 305 100.33 

15 
Fasilitas pelengkapan yang 
tersedia 

313 309 98.72 

16 Kerapian penampilan pelayan 321 316 98.44 

Rata-rata Tingkat kesesuaian 98.40 

Tingkat Kesesuaian (Tki) 

 
*Tki= (298/309)x100%= 0,96 (96.44%) 
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Lampiran 5 Nilai Rataan Tingkat Kinerja dan Tingkat 

Kepentingan 

No. Nama Atribut 
Rata-
rata Yi 

Rata-
rata Xi 

1 
Keterampilan dan kemampuan  
karyawan 

3.86* 3.73** 

2 Ketepatan waktu  dalam melayani 3.93 3.90 

3 Kecepatan proses penyajian 3.88 3.74 

4 
Kesigapan karyawan pada saat 
pelanggan berkunjung 

3.98 3.81 

5 
Kesigapan dan kesediaan dalam 
melayani pelanggan 

3.91 3.65 

6 
Kemampuan memahami dan 
menerima saran pelanggan 

3.63 4.01 

7 Kesopanan kepada pelanggan 3.86 3.91 

8 Keramahan kepada pelanggan 3.95 3.45 

9 
Jaminan Keamanan produk (halal, 
higienis dan aman) 

3.78 3.81 

10 Kemudahan berkomunikasi 3.81 3.83 

11 
Kemudahan dalam merespon 
permintaan 

 
3.78 

 
3.75 

12 Kenyamanan ruangan 3.80 3.68 

13 Kebersihan dan kerapian Ruangan 3.89 3.84 

14 Dekorasi ruangan yang menarik 3.80 3.81 

15 
Fasilitas pelengkapan yang 
tersedia 

3.91 3.86 

16 Kerapian penampilan pelayan 4.01 3.95 

Total 61.76 60.73 

Skor rataan 3.86*** 3.80**** 
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A. Nilai Rataan Tingkat Kepentingan 

 

*  = 309/80=3,86 

B. Nilai Rataan Tingkat Kinerja 

 

**  = 298/80=3,73 

C. Nilai skor rataan 

***  

****

Lampiran 5 Nilai Rataan Tingkat Kinerja dan Tingkat 

Kepentingan (Lanjutan) 
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Lampiran 6 Perhitungan Nilai Customer Satisfaction Index 

(CSI) 

No. Nama Atribut 

Rata-rata 
skor 

Kepentin
gan 

(MIS) 

Weight
ed 

Factor 
(WF) 

Rata-
rata 
skor 

Kinerja 
(MSS) 

Weight
ed 

Score 
(WS) 

1 
Keterampilan dan 
kemampuan  
karyawan 

3.86 0.06* 3.73 0.23** 

2 
Ketepatan waktu  
dalam melayani 

3.93 0.06 3.90 0.25 

3 
Kecepatan proses 
penyajian 

3.88 0.06 3.74 0.23 

4 
Kesigapan karyawan 
pada saat pelanggan 
berkunjung 

3.98 0.06 3.81 0.25 

5 
Kesigapan dan 
kesediaan dalam 
melayani pelanggan 

3.91 0.06 3.65 0.23 

6 

Kemampuan 
memahami dan 
menerima saran 
pelanggan 

3.63 0.06 4.01 0.24 

7 
Kesopanan kepada 
pelanggan 

3.86 0.06 3.91 0.24 

8 
Keramahan kepada 
pelanggan 

3.95 0.06 3.45 0.22 

9 
Jaminan Keamanan 
produk (halal, higienis 
dan aman) 

3.78 0.06 3.81 0.23 

10 
Kemudahan 
berkomunikasi 

3.81 0.06 3.83 0.24 

11 
Kemudahan dalam 
merespon permintaan 

3.78 0.06 3.75 0.23 

12 
Kenyamanan 
ruangan 

3.80 0.06 3.68 0.23 

13 
Kebersihan dan 
kerapian Ruangan 

3.89 0.06 3.84 0.24 

14 
Dekorasi ruangan 
yang menarik 

3.80 0.06 3.81 0.23 
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15 
Fasilitas pelengkapan 
yang tersedia 

3.91 0.06 3.86 0.24 

16 
Kerapian penampilan 
pelayan 

4.01 0.06 3.95 0.26 

Jumlah Total 61.76 1.00 60.73 3.79 

CSI = (Weighted score total : 5) x 100% 
75.89*

** 

 

A. Weighted factor 
WF = MIS : Total MIS 
WF = 3,86/61,76= 0,06* 

B. Weighted Score 
WS =WFxMSS 
WS =0,06x3,73= 0,23** 
 
 

C.  
 
 

 CSI = x100%=75,89*** 

 

Lampiran 6 Perhitungan Nilai Customer Satisfaction Index (CSI) 

(Lanjutan) 



78 
 

Lampiran 7 Gambar Menu Favorit Toko Oen Malang 

1. Oen’s Special 

 

http://satyawinnie.blogspot.com/2013/12/es-krim-oen-old-fashioned-

ice-cream-di.html 

2. Tutti Frutti 

 

http://aoinh.blogspot.com/2013_02_01_archive.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://satyawinnie.blogspot.com/2013/12/es-krim-oen-old-fashioned-ice-cream-di.html
http://satyawinnie.blogspot.com/2013/12/es-krim-oen-old-fashioned-ice-cream-di.html
http://aoinh.blogspot.com/2013_02_01_archive.html

