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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 Legend Coffe Games & Café merupakan café yang 

berpusat di kota Yogyakarta. Pada tahun 2014, café ini 

membuka kerjasama sebagai mitra usaha bisnis dan saat ini 

telah memiliki franchise di beberapa kota besar yaitu Semarang, 

Solo Jakarta dan Malang. Di kota Malang Legend Coffe Games 

& Café bertempat di Jl. Bandung no 22 atau lebih tepatnya 

berada persis di depan SPBU Jl. Bandung. 

 Makin ketatnya persaingan di bisnis pangan saat ini, 

membuat Legend Coffe Games & Cafe berupaya menawarkan 

beragam fasilitas diantaranya game consolemulai dari 

Playstation 2, Playstation 3, Xbox, Dindong, Dart, Uno, Table 

Soccer dan Biliard. Legend Coffe Games & Café juga 

menghadirkan fasilitas free wifi yang disediakan untuk 

menunjang kebutuhan para pengunjung terutama bagi mereka 

para pengguna gadget.Dari segi kuliner, Legend Coffe Games & 

Café  menawarkan beragam menu hidangan unik dengan 

standar kantong mahasiswa. Kategori menu yang tersaji 

diantarnya steak, pasta, aneka snack, kopi, cokelat, teh dan 

beberapa menu utama serta pencuci mulut. 

 
4.2 Gambaran Umum Responden 

Responden yang diambil pada penelitian ini adalah 

konsumen yang sedang mengkonsumsi makanan maupun 
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minuman di Legend Coffe Games & Cafe. Jumlah responden 

pada penelitian ini adalah 150 responden. Gambaran umum 

responden ini menjelaskan karakteristik responden berdasarkan 

jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendapatan perbulan dan 

frekuensi berkunjung dalam 1 bulan terakhir yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.1. 

Berdasarkan Tabel 4.1 sebanyak 74 (49,33%) berjenis 

kelamin laki-laki dan sebanyak 76 (50,67%) adalah perempuan. 

Hasil tersebut menunjukkan konsumen Legend Coffe Games & 

Café sebagian besar adalah konsumen perempuan. Menurut 

Yansah dkk (2013), perempuan lebih banyak berkunjung ke 

cafe berkelompok dengan teman sesama perempuan atau 

bersama keluarganya. Begitu juga pada Legend Coffe Games & 

Cafekebanyakan perempuan yang berkunjung datang bersama 

rekan kerja/teman perempuannya dan sebagian bersama 

keluarganya, sedangkan konsumen pria yang datang tidak 

jarang datang seorang diri. 

Berdasarkan pengelompokan usia responden pada 

Legend Coffe Games & Cafedapat diketahui bahwa terdapat 

sebanyak 80 (53,33%) berusia 17 hingga 25 tahun. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa Legend Coffe Games &Café 

paling banyak dikonsumsi oleh konsumen yang berusia 17-25 

tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa café lebih digemari 

konsumen dengan kalangan usia relatif muda hingga dewasa 

aktif. Hasil ini sesuai dengan desain café yang dirancang untuk 
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kalangan usia muda. Menurut Sumarwan (2010), perbedaan 

tingkat usia akan mengakibatkan perbedaan selera dan 

kesukaan terhadap merk, produk dan tempat tertentu. 

 
 

Konsumen pada penelitian ini banyak dikunjungi oleh 

konsumen dengan pendidikan terakhir Perguruan Tinggi 

(D3/S1/S2/S3) sebanyak 78 (52%) responden. Hal ini 

dikarenakan letak Legend Coffe Games & Cafeyang berdekatan 

dengan kampus dan kawasan perkantoran. Menurut Ulfa 

(2011),profesi dan pekerjaan seseorang mempengaruhi 

pendapatan yang diterimanya, kemudian akan mempengaruhi 

proses keputusan dan pola konsumsi seseorang.  

Identifikasi responden berdasarkan penghasilan, dapat 

diketahui bahwa sebagian jumlah responden pada penelitian ini 
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memiliki penghasilan diatas Rp. 3.000.000 per bulan dengan 

jumlah responden sebanyak 58 (38,67%). Hal ini sesuai dengan 

segmen pasar yang ditujukan Legend Coffe Games & Cafe yaitu 

untuk semua kalangan. Ulfa (2011), berpendapat bahwa 

konsumen yang berpenghasilan lebih tinggi cenderung 

mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dan konsumsi terhadap 

suatu produk yang memiliki kualitas lebih baik. Selain itu 

menurut Griffin (2007), pendapatan rumah tangga sangat besar 

pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Ketika pendapatan 

meningkat, kemampuan rumah tangga untuk konsumsi akan 

semakin besar. 

Frekuensi terbesar kunjungan konsumen 1 kali dalam 

sebulan terakhir sebanyak 60 responden (40%), yang berarti 

jenis café tersebut bukan café dengan menu makanan sehari-

hari, jumlah pengunjungLegend Coffe Games & Café menurut 

kondisi lapang yang terjadi banyak oleh sekelompok orang yang 

berkumpul bersama untuk berinteraksi ataupun mengadakan 

reuni ditempat tersebut. Menurut Sukmawati (2008), semakin 

banyak konsumen melakukan kunjungan, maka akan semakin 

tinggi daya konsumen melakukan kunjungan, maka akan 

semakin tinggi daya konsumen terhadap pelayanan yang 

diberikan sehingga semakin tepat dalam memberikan penilaian 

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. 
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4.3  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

4.3.1 Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian instrumen 

(kuesioner) penelitian terlebih dahulu dengan menggunakan 30 

kuesioner dapat di lihat pada Lampiran 2 yang disebarkan 

kepada konsumen sehingga dapat diketahui kevalidan dan 

kehandalan kuesioner yang akan digunakan. Data 

pengolahannya dapat dilihat pada Lampiran 3 Menurut Paul 

(2008), properti yang paling penting dalam sebuah pengukuran 

adalah sejauh mana alat ukur tersebut telah divalidasi. 

Pengujian kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas 

dan uji reliabilitas. Hasil uji validitas tingkat persepsi dan 

harapan konsumen dari 30 responden menunjukkan bahwa nilai 

koefisien pada setiap variabel pertanyaan lebih besar dari nilai r 

tabel 0,159. Besarnya r tabel dicari pada taraf signifikan 0,05 

dengan jumlah sampel (n)= 150. Berdasarkan pada perhitungan 

uji instrumen yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa nilai 

koefisien validitas persepsi dan harapan konsumen lebih dari 

0,159. Hal ini berarti bahwa setiap variabel yang digunakan 

adalah valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-

variabel dalam kuesioner dapat dilanjutkan untuk digunakan 

pada survei berikutnya. Menurut Zahreza (2014),jika nilai r hasil 

analisis kurang dari r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa 

item-item tersebut tidak berkorelasi signifikan dengan skor total 

(dinyatakan tidak valid) dan harus dikeluarkan atau diperbaiki. 
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Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk 

mengetahui apakah suatu kuesioner yang disebar akan 

menghasilkan hasil yang sama dan relatif konsisten dari waktu 

ke waktu. Selain itu uji reliabilitas ini dilakukan untuk 

mengetahui kuesioner ketika dilakukan berulang-ulang akan 

menghasilkan suatu data yang relatif sama atau mungkin 

berbeda tetapi perbedaanya tidak terlalu jauh. Pada penelitian 

ini uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan software SPSS 17.0. 

Berdasarkan Lampiran 4 dapat diketahui bahwa nilai koefisien 

alpha untuk persepsi adalah 0,607; 0,742; 0,711; 0,891 dan 

0,748 sedangkan pada koefisien harapan adalah 0,710; 0,699; 

0,834; 0,802; dan 0,893. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa  

semua nilai koefisien alpha untuk persepsi dan harapan lebih 

besar dari 0,6 (nilai kritis). Menurut Yunal dan Indriyani (2013), 

suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiiki 

koefisien keandalan reliabilitas (nilai cronbach alpha) sebesar 

0,6 atau lebih. 

 
4.3.2 Validitas dan Reliabilitas Hasil Kuesioner   

Kuesioner yang telah terkumpul sebanyak 150 kuesioner 

dapat dilihat  pada Lampiran 5 kemudian dllakukan uji validitas 

dan reliabilitas. Hasil uji validitas dan reliabilitas keseluruhan 

kuesioner terlampir pada Lampiran 6. Hasil uji validitas pada 

tingkat persepsi dan harapan konsumen dari 150 responden 

menunjukkan bahwa nilai koefisien validitas tingkat persepsi dan 

harapan pelaggan pada setiap variabel pertanyaan lebih besar 
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dari 0,159. Hal ini berarti bahwa setiap variabel yang digunakan 

adalah valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-

variabel dalam kuesioner dapat digunakan sebagai alat 

penelitian. 

Hasil uji reliabilitas keseluruhan kuesioner terlampir pada 

Lampiran 7. Berdasarkan perhitungan uji reliabilitas pada 150 

kuesioner yang telah dibagikan kepada konsumen diketahui 

bahwa variabel persepsi memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach 

masing-masing 0,664; 0,622; 0,713; 0.628 dan 0,745, 

Sedangkan nilai Alpha Croncbach dari masing-masing atribut 

harapan secara berurutan sebesar 0,802; 0,617; 0,760; 0,730 

dan 0,768. Dapat dilihat bahwa nilai Alpha Cronbach untuk 

persepsi dan harapan adalah reliabelkarena nilai Alpha 

Croncbach nya lebih besar dari batas = 0,6 sehingga dapat 

digunakan pada survei penelitian ini. William (2008) 

menjelaskan bahwa instrumen reliabel apabila instrumen 

tersebut konsisten dalam memberikan penilaian atas apa yang 

diukur. Sudah seharusnya dalam penelitian ini dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas, sehingga didapatkan hasil pengukuran 

yang sesuai untuk ditindaklanjuti oleh perusahaan. 

 
4.4 Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Konsumen 

Analisis kualitas pelayanan dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Legend 

Coffe Games & Café dalam memenuhi kepuasan konsumen. 



42 
 

Hasil penelitian dan hasil analisis dilakukan terhadap 150 

responden yang melakukan pembelian. 

 
4.4.1 Analisis Tingkat Kesesuaian 

Tingkat kesesuaian merupakan perbandingan antara 

skor tingkat kinerja (performance) dengan skor tingkat 

kepentingan (importance) dari masing-masing variabel yang 

akan menentukan keurutan prioritas peningkatan kinerja dari 

tiap variabel dalam variabel kepuasan konsumen ke dalam satu 

kuadran. Menurut Sukardi dan Chodilis (2010), semakin tinggi 

persentase tingkat kesesuaian maka semakin tinggi pula 

kepentingan konsumen pada variabel tersebut. Tingkat 

kesesuaian tingkat persepsi dan harapan dapat dilihat dari 

criteria kesesuaian yang tercantum pada Tabel 4.2. 

 
Tabel 4.2 Tingkat Kesesuaian Harapan terhadap Persepsi 

 

Sumber: Sihombing (2006) dalam Indriwingsih dan Sudaryanto 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 

4.3 maka dapat diketahui hasil analisis tingkat kesesuaian. Nilai 

tingkat kesesuaian tertinggi terdapat pada atributtangibles 

(bukti fisik) yaitu variabel(E3) ketersediaan fasilitas (wifi, live 

music, nobar & toilet) bernilai 82,42% variabel tersebut harus 

selalu dipertahankan karena menjadi salah satu kekuatan 

Tingkat Kesesuaian Kisaran Kesesuaian % 
Sangat Sesuai 80-100 
Sesuai 70-79 
Cukup Sesuai 60-69 
Kurang Sesuai 50-59 
Tidak Sesuai 40-49 
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dalam menarik perhatian konsumen untuk kembali lagi ke 

Legend Coffe Games & Cafe. Tingkat kesesuaian terendah 

yaitu terdapat pada atribut Assurance (Jaminan) yaitu variabel 

(C1) kesopanan kepada konsumen dengan nilai 77,65%, sering 

kali ketika berpapasan dengan konsumen, pelayanan kurang 
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menerapkan prinsip 3s (Senyum, Sapa dan Salam). Menurut 

Irawan (2007). Ada pengaruh positif yang signifikan ketika 

pemberian pelayanan senyum, salam, sapa petugas 

kasir.Kepuasan konsumen yang mendapat pelayanan senyum, 

salam, sapa petugas kasirlebih tinggi dibandingkan kepuasan 

konsumen yang tidak mendapatkan pelayanan senyum, salam, 

sapa dari petugas kasir. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

pelayanan senyum, salam dan sapa petugas kasir terbukti 

efektif dalam mempengaruhi kepuasan konsumen 

supermarket.Berdasarkan Tabel 4.3 rata-rata nilai tingkat 

kesesuaian seluruh variabel persepsi kualitas pelayanan yang 

diberikan Legend Coffe Games &Café yaitu 79,73% sehingga 

sudah sesuai dengan harapan konsumen. Selain itu, terdapat 

beberapa variabel yang nilai tingkat kesesuaiannya lebih dari 

80% diantaranya kesediaan merespon keluhan konsumen, 

kesediaan dalam melayani konsumen, kehalalan menu yang 

disajikan, kelezatan menu yang disajikan, kebersihan dan 

kerapian ruangan, ketersediaan fasilitas (wifi, live music, nobar 

& toilet).Ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel 

dirasakan dapat memenuhi harapan konsumen.  

Indriwinaningsih dan Sudaryanto (2007) 

mengungkapkan bahwa, jika persentase 80-100% maka 

kesesuaian tersebut dapat diakatakan kinerja dari masing-

masing variabel yang dirasakan dapat memenuhi harapan 

konsumen tetapi masih perlu ada perbaikan lagi. Jika 

persentase >100% maka dapat dikatakan bahwa kinerja dari 

variabel tersebut dinilai konsumen sudah sesuai dengan 
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harapan sehingga konsumen sudah puas dengan variabel pada 

produk tersebut. 

 
4.4.2 Analisis Tingkat Kepuasan 

Analisis tingkat kepuasan digunakan untuk mengetahui 

tingkat kepuasan terhadap atribut kualitas pelayanan yang 

telah diberikan oleh Legend Coffe Games & Café. Menurut 

Baskoro (2011), apabila nilai tingkat kepuasan konsumen 

memiliki nilai lebih dari nol atau positif maka dikategorikan 

konsumen puas terhadap pelayanan yang telah diberikan 

kemudian apabila nilai tingkat kepuasan konsumen memiliki 

kurang dari nol atau negatif maka dikategorikan konsumen  

tidak puas terhadap pelayanan yang telah diberikan. Jika 

diketahui nilai tingkat kepuasan konsumen bernilai nol maka 

dikategorikan konsumen puas terhadap pelayanan yang telah 

diberikan. Berikut penjelasan tentang hasil tingkat kepuasan 

konsumen terhadap kualitas pelayanan berdasarkan tiap atribut  

a. AtributReliability (Kehandalan) 

Atribut Realiability (Kehandalan) memiliki nilai GAP rata-

rata sebesar  -0,92 sehingga dapat dikatakan bahwa konsumen 

merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan Legend 

Coffe Games & Café. Analisis tingkat kepuasan atribut 

Reliability dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Analisis Tingkat Kepuasan Atribut Reliability (Kehandalan) 

No 
Variabel Kualitas 
Pelayanan 

Persepsi Harapan GAP 

A Reliability (Kehandalan)    

A1 
Karyawan memilihkan 
tempat duduk  

3,48 4,4 -0,92 

A2 Kecepatan Penyajian 3,49 4,41 -0,92 

A3 
Kesesuaian menu yang 
disajikan dengan pesanan 

3,51 4,45 -0,94 

 Rata-rata 3,49 4,41 -0,92 
Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.4dapat diketahui bahwa variabel 

pertama adalah karyawan memilihkan tempat duduk yang 

memiliki nilai GAP -0,92 dimana konsumen merasa belum puas 

dengan variabel ini. Konsumen datang tanpa dipersilahkan 

duduk atau dicarikan tempat duduk. Variabel kedua yaitu 

kecepatan penyajian yang bernilai GAP -0,92 yang berarti tidak 

memuaskan. Konsumen cukup menunggu lama makanan yang 

telah dipesan. Pada kondisi café tidak terlalu ramai penyajian 

pesanan rata-rata membutuhkan waktu 6 menit untuk penyajian 

minuman dan 12 menit untuk penyajian makanan. Namun pada 

kondisi cafe ramai, minuman rata-rata baru bisa disajikan 

dalam waktu 15 menit dan 20 menit untuk penyajian makanan. 

Hal ini membuat konsumen harus menunggu lama untuk 

menikmati pesanannya. Konsumen mengharapkan penyajian 

pesanan dapat dilakukan dengan cepat. Manajemen harus 

menetapkan waktu penyajian sehingga karyawan dapat lebih 

disiplin terhadap waktu. Variabel yang ketiga adalah 

kesesuaian menu yang disajikan dengan pesanan yang bernilai 

-0,92 yang menunjukan bahwa konsumen merasa kurang puas. 
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Menurut Maumbe (2012), kecepatan pelayanan saat 

konsumen ramai, kenyamanan tempat, konsistensi produk, 

keamanan pangan dan pilihan menu yang beragam adalah 

variabel kunci yang dicari oleh mayoritas konsumen makanan 

cepat saji. Hal ini juga didukung oleh Lembang dkk (2010), 

faktor yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan 

konsumen adalah kinerja dan mutu pelayanan. 

 
b. AtributResponsiveness (Daya Tanggap) 

Nilai kepuasan rata-rata pada atributresponsiveness 

sebesar -0.86 sehingga dapat dikatakan bahwa konsumen 

tidak puas dengan pelayanan yang diberikan Legend Coffe 

Games & Cafe. Ketidakpuasan pada atribut daya tanggap 

dapat dilihat dari nilai beberapa variabel yang telah 

diberikan.Analisis tingkat kepuasan atribut 

Responsivenessdapat dilihat pada Tabel 4.5. 

 
Tabel 4.5. Analisis Tingkat Kepuasan Atribut Responsiveness (Daya 

Tanggap) 

No 
Variabel Kualitas 
Pelayanan 

Persepsi Harapan GAP 

B 
Responsiveness (Daya 
Tanggap) 

   

B1 
Karyawan merespon 
keluhan konsumen 

3,52 4,31 -0,79 

B2 
Kesediaan dalam melayani 
konsumen 

3,56 4,41 -0,85 

B3 
Kesiapan merespon 
permintaan konsumen 

3,46 4,39 -0,93 

 Rata-rata 3,51 4,37 -0,86 
Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

 



48 
 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui variabel pertama 

adalah karyawan merespon keluhan konsumen yang bernilai -

0,79 yang berarti variabel ini kurang memuaskan. Menurut Ulfa 

(2011) hasil studi menunjukkan bahwa sebanyak 50% 

konsumen tidak lagi membeli dari suatu perusahaan karena 

mereka kurang diperhatikan atau diacuhkan. Variabel yang 

kedua adalah kesedian dalam melayani konsumen yang 

bernilai GAP -0,85 yang berarti konsumen merasa kurang puas 

dengan variabel tersebut sedangkan variabel yang ketiga 

adalah kesiapan merespon permintaan konsumen bernilai GAP 

-0,93. Konsumen menganggap bahwa karyawan tidak cepat 

merespon ketika dipanggil oleh konsumen.Ketidakpuasan pada 

atribut daya tanggap disebabkan oleh ketanggapan karyawan 

yang rendah dalam membantu konsumen. Menurut Sriwidodo 

(2010), salah satu atribut kualitas pelayanan yang harus 

diperhatikan salah satunya adalah atribut daya tanggap 

(responsiveness), berkenaan dengan kesediaan dan 

kemampuan para karyawan untuk membantu para konsumen 

dan merespon permintaan mereka. 

 

c. Atribut Assurance (Jaminan) 

Nilai kepuasan pada atributassurance (jaminan) 

memiliki nilai GAP rata-rata sebesar -0,86sehingga dapat 

dikatakan bahwa konsumen tidak puas dengan variabel 

pelayanan yang diberikan Legend Coffe Games & Cafe. 

Analisis tingkat kepuasan atribut Assurance (Jaminan) dapat 

dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6. Analisis Tingkat Kepuasan Atribut Assurance (Jaminan) 

No 
Variabel Kualitas 
Pelayanan 

Persepsi Harapan GAP 

C Assurance (Jaminan)    

C1 
Kesopanan kepada 
konsumen 

3,46 4,33 -0,87 

C2 
Kemampuan karyawan 
dalam menjelaskan menu 
makanan dan minuman 

3,54 4,37 -0,82 

C3 
Kehalalan menu yang 
disajikan 

3,5 4,38 -0,87 

C4 
Kelezatan menu yang 
disajikan 

3,48 4,34 -0,86 

 Rata-rata 3,50 4,35 -0,86 
Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

 
Berdasarkan Tabel 4.6 Variabel pertama adalah 

kesopanan terhadap konsumen yang bernilai -0,87 yang berarti 

konsumen tidak merasa puas, setelah dilakukan pengamatan 

terhadap karyawan yang melayani konsumen, ketidakpuasan 

konsumen terjadi ketika café ramai oleh pengunjung sehingga 

karyawan terkesan buru-buru dalam melayani konsumen. 

Variabel yang kedua adalah kemampuan karyawan dalam 

menjelaskan menu makanan dan minuman yang bernilai GAP -

0,82 yang berarti konsumen merasa kurang puas terhadap 

atribut tersebut. Variabel ketiga adalah kehalalan menu yang 

disajikan bernilai GAP -0.87 yang berarti konsumen merasa 

kurang puas dengan variabel tersebut, setelah dilakukan 

wawancara terhadap manajer café dan beberapa karyawannya, 

bahan makanan yang digunakan adalah halal. Variabel 

keempat adalah kelezatan menu yang disajikan yang bernilai 

GAP -0,86, artinya konsumen merasa kurang puas terhadap 
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variabel tersebut. Menurut Irianty (2010), salah satu bagian dari 

atribut jaminan adalah atribut security (keamanan), yakni 

konsumen merasa bebas dari bahaya, resiko/keraguraguan, 

tidak bahaya, merasa aman secara fisik dan finansial. 

 

d. AtributEmpathy (Empati) 

Atribut Empathy (empati) memiliki nilai GAP rata-rata -

0,94 yang artinya konsumen belum merasa puas dengan 

atribut tersebut. Analisis tingkat kepuasan atribut Empathy 

(empati) dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Analisis Tingkat Kepuasan Atribut Emphaty (Empati) 

No 
Variabel Kualitas 
Pelayanan 

Persepsi Harapan GAP 

D Emphaty (Empati)    

D1 
Kemudahan dalam 
memesan 

3.47 4.41 -0,94 

D2 
Terdapat karyawan yang 
stanby jika diperlukan 

3.47 4.47 -1 

 Rata-rata 3.47 4.41 -0,94 
Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

  
 Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa nilai variabel 

pertama yang diujikan adalahVariabel pertama yaitu kemudahan 

saat memesan yang memiliki nilai GAP -0,94 yang artinya 

konsumen merasa kurang puas dengan variabel tersebut. Hal 

ini disebabkan dari kurangnya informasi yang diberikan pada 

daftar menu konsumen berharap ada sebuah gambar yang 

dapat mengilustrasikan masing-masing makanan atau 

minuman. Variabel ketiga yaitu terdapat karyawan yang stanby 
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jika diperlukanyang memiliki nilai GAP -1 ini berarti bahwa 

konsumen merasa kurang puas dengan variabel tersebut, hal ini 

disebabkan ketika café ramai, jumlah karyawan yang standby 

tidak sebanding dengan jumlah konsumen yang 

berkunjung.Menurut Hasibuan (2013) Dimensi empati meliputi 

kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi, perhatian 

pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan.  

 
e. Atribut Tangibles (Bukti Fisik) 

Nilai kepuasan terbesar berada pada Atribut Tangibles 

(Bukti Fisik), nilai GAP rata-rata -0,89 yang berarti bahwa 

konsumen belum merasa puas dengan atribut tersebut. Analisis 

tingkat kepuasan atribut Tangibles (Bukti Fisik) dapat dilihat 

pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8. Analisis Tingkat Kepuasan Atribut Tangibles (Bukti Fisik) 

No 
Variabel Kualitas 
Pelayanan 

Persepsi Harapan GAP 

E Tangibles (Bukti Fisik)    

E1 
Kebersihan dan kerapian 
ruangan 

3,56 4,42 -0,86 

E2 
Kesesuaian penampilan 
karyawan 

3,54 4,44 -0,9 

E3 
Ketersediaan fasilitas (wifi, 
live music, nobar &toilet) 

3,48 4,4 -0,93 

E4 Kenyamanan tempat 3,45 4,34 -0,9 

E5 
Ketersediaan lahan parkir 
yang luas 

3,48 4,34 -0,86 

E6 
Ketersediaan layanan 
telepon 

3,49 4,38 -0,9 

 Rata-rata 3,51 4,39 -0,89 
Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
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Berdasarkan Tabel 4.8 variabel pertama yaitu 

kebersihan dan kerapian ruangan memiliki nilai GAP -0,86 yang 

berarti bahwa konsumen belum merasa puas dengan variabel 

tersebut, hal ini ditunjukkan konsumen mengharapkan agar 

pihak managemen café meningkatkan lagi kebersihan dan 

kerapian ruangan. Variabel kedua yaitu kesesuaian penampilan 

karyawan yang bernilai GAP -0,9  yang berarti bahwa 

konsumen belum merasa puas dengan variabel tersebut. 

Karyawan diharapkan selalu menjaga penampilannya dan 

mempunyai seragam khusus yang dipakai ketika ada hari 

besar. Variabel ketiga bernilai GAP -0,93 yang menunjukkan 

konsumen tidak puas terhadap variabel tersebut. Pihak café 

harus mempertahankan faslitas-fasilitas yang sudah ada 

seperti wifi, live music, nobar &toilet.Variabel ke empat bernilai 

GAP -0,9 yang berarti konsumen tiddak merasa puas terhadap 

pelayanan yang di berikan café. Konsumen mengharapkan 

kenyamanan tempat tetap terjaga. Variabel kelima adalah 

ketersediaan lahan parkir bernilai GAP -0,86 yang berarti 

konsumen tidak  merasa puas. Adanya lahan parkir yang luas 

dapat membuat konsumen merasa aman terhadap 

kendaraannya, meskipun masih harus ada perbaikan karena 

ketika café ramai, lahan parkir melebar ke jalan raya sehingga 

mengganggu arus lalu lintas. 

 Variabel keenam yaitu ketersediaan layanan telepon 

(reservasi meja & pemesanan menu) bernilai -0,9 yang berarti 
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konsumen kurang merasa puas terhadap variabel tersebut, 

dengan fasilitas ini konsumen bisa pesan makanan terlebih 

dahulu sebelum datang ke cafe. Menurut Sugiyono (2011), 

atribut kepuasan konsumen terdiri dari tiga atribut yakni 

physical support, contact person dan equipment Physical 

support merupakan fasilitas pendukung pelayanan yang 

berkaitan dengan fasilitas fisik penunjang jasa café yang 

ditawarkan.  

4.5 Analisis Importance Performance Analysis (IPA) 

 Analisis diagram kartesius variabel pada tingkat 

harapan dan tingkat persepsi dapat digunakan untuk 

mengetahui secara rinci variabel-variabel yang paling penting 

dan menyusun berbagai strategi pemasaran yang efektif. 

Penyusunan variabel pada diagram kartesius dapat diperoleh 

gambaran faktor-faktor variabel kualitas pelayanan yang 

menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan terhadap kualitas 

pelayanan agar diperoleh kepuasan konsumen. 
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Gambar 4. 1 Diagram Kartesius 
 

 Diagram kartesius pada Gambar 4.1 menggambarkan 

pemetaan berdasarkan tingkat persepsi dan tingkat harapan, 

sehingga pihak Legend Coffe Games & Cafe kemungkinan 

dapat melakukan perbaikan, evaluasi dan mungkin melakukan 

peningkatan, adapun interpretasi dan masing-masing kuadran 

yaitu : 

a. Kuadran I (Prioritas Utama) 

Kuadran ini dianggap sebagai faktor yang sangat 

penting oleh konsumen, namun kondisi saat ini belum 



56 
 

memuaskan sehingga pihak manajemen berkewajiban untuk 

mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk 

meningkatkan kinerja faktor tersebut serta melakukan 

perbaikan secara terus menerus terutama pada variabel yang 

memiliki tingkat kesesuaian rendah (<100%). Atribut yang 

masuk kuadran I yaitu (A1) Karyawan memilihkan tempat 

duduk dengan nilai tingkat kesesuaian sebesar 79,09%. 

Konsumen datang tanpa dipersilahkan duduk atau dicarikan 

tempat duduk. Perbaikan dapat dlakukan dengan menambah 

respon karyawan, ketika konsumen datang dipilihkan tempat 

duduk yang sesuai dengan jumlah konsumen.  (A2) kecepatan 

penyajian dengan nilai tingkat kesesuaian 79,12%. Kecepatan 

dalam pelayanan dan penyajian dirasa belum puas oleh 

konsumen, karena konsumen cukup menunggu lama makanan 

yang telah dipesan. Kecepatan tinggi pelayanan saat 

konsumen ramai, kenyamanan, konsistensi produk, keamanan 

pangan dan pilihan menu yang beragam adalah atribut kunci 

yang dicari oleh mayoritas konsumen makanan cepat saji 

(Maumbe, 2012). 

Atribut selanjutnya yang masuk kedalam kuadran I 

adalah (B3) kesiapan untuk merespon permintaan konsumen 

yang mempunyai nilai tingkat kesesuaian 81,73%, konsumen 

merasa kesiapan karyawan masih dirasa kurang karena sibuk 

melayani konsumen yang lain.Kesiapan dalam melayani 

konsumen sangat dibutuhkan untuk mengambilkan peralatan 
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makanan yang kurang atau untuk keperluan memesan kembali. 

Selanjutnya atribut dari dimensi Emphaty (empati) adalah (D1) 

kemudahan dalam memesan mempunyai nilai tingkat 

kesesuaian 78,70%. Konsumen merasa kesulitan dalam 

memesan karena makanan yang banyak jenisnya, perlu ada 

penambahan gambar makanan pada daftar menu sehingga 

konsumen dapat lebih mengetahui makanan yang akan 

dipesan. (D2) Terdapat karyawan yang stanby jika diperlukan 

nilai tingkat kesesuaian 78,65%.Kurangnya karyawan yang 

standby menjadikan konsumen kurang merasa puas, perbaikan 

dapat dilakukan dengan menambah jumlah karyawan yang 

standby dan dilakukan secara menyebar tidak terfokus pada 

satu titik saja, terutama di jam tertentu ketika cafe ramai oleh 

pengunjung. Menurut Assauri (2007), kemampuan karyawan 

dalam memperhatikan kebutuhan pelanggan dalam menikmati 

makanan maupun minuman dapat mencerminkan kepedulian 

karyawan terhadap pelanggan. Tanggapan dan perhatian 

karyawan terhadap kebutuhan pelanggan merupakan salah 

satu keterampilan yang harus dimiliki oleh karyawan sebagai 

kunci untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

 
b. Kuadran II (Pertahankan Persepsi) 

Faktor-faktor yang terletak di kuadran ini dianggap 

sebagai faktor penunjang bagi kepuasan konsumen, sehingga 

pihak manajemen wajib memastikan kinerja institusi yang 

dikelolanya dapat terus mempertahankan prestasi yang telah 
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dicapai. Variabel  yang masuk kuadran ini adalah (C1) 

kesopanan terhadap konsumen dengan nilai tingkat kesesuaian 

79,97%,kesopanan merupakan salah satu faktor penting dalam 

membangun kedekatan dengan konsumen. karyawan Legend 

Coffe dirasa kurang sopan oleh konsumen terutama ketika café 

ramai. Sebaiknya saat sepi maupun ramai karyawan harus 

tetap bersikap  sopan terhadap konsumen. Karyawan yang 

ramah dan sopan akan memotivasi konsumen untuk datang 

kembali. Karyawan harus selalu ramah dan tersenyum tanpa 

memandang status social dari konsumen , (C4) kelezatan 

menu yang disajikan nilai tingkat kesesuaian 80,18%. 

Konsumen juga belum merasa puas dengan kelezatan menu 

yang disajikan. Menurut Soewitomo (2007), kelezatan makanan 

merupakan faktor terpenting untuk memuaskan konsumen dan 

kelezatan makanan dapat diperoleh dari kualitas bahan yang 

digunakan dan kebersihan yang terjamin. 

Variabel lainnya yang masuk ke dalam kuadran II 

adalah (E3) ketersediaan fasilitas (wifi, live music, nobar & 

toilet) nilai tingkat kesesuaian 82,42%, konsumen merasa 

cukup puas dengan variabel tersebut. Ini menjadi alasan yang 

baik untuk konsumen agar kembali lagi berkunjung di lain 

waktu. Variabel selanjutnya adalah (E5) ketersediaan lahan 

parkir yang luas nilai tingkat kesesuaian 79,48%, variabel ini 

menjadi daya tarik lain bagi konsumen karena selain lahan 

parkir yang luas juga dilengkapi dengan sistem keamanan yang 
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memadai terdapat cctv keamanan dan petugas 

parkir.Ketersediaan fasilitas dan suasana yang dibentuk oleh 

eksterior dan interior dapat mempengaruhi persepsi pelanggan 

terhadap jasa yang diberikan (Walker, 2008). 

 
c. Kuadran III (Prioritas Rendah) 

Kuadran III merupakan kuadran dengan prioritas rendah 

yang diartikan bahwa kuadran ini memuat variabel yang 

dianggap kurang penting oleh konsumen dan pada 

kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Variabel-

variabel yang tergolong pada kuadran III adalah atribut dari 

dimensi reliability (A), responsibility (B) dan tangibles (E). 

Variabel dari reliability adalah (A3) kesesuaian menu 

yang dipesan dengan yang disajikan nilai tingkat kesesuaian 

78,86%. Konsumen merasa menu yang dipesan telah sesuai 

dengan yang disajikan. Atribut dari responsibility adalah 

(B2)kesediaan dalam melayani konsumen nilai tingkat 

kesesuaian 80,66%. Variabel selanjutnya termasuk dalam 

kuadran III adalah dari atribut tangibles(E) diantaranya adalah 

(E1) kebersihan dan kerapian ruangan nilai tingkat kesesuaian 

80,54%, konsumen menilai ruangan di Legend Coffe Games & 

Café sudah cukup bersih dan rapi, karyawan yang bertugas 

langsung membersihkan dan merapikan meja yang telah 

digunakan oleh konsumen. (E2) kesesuaian penampilan 

karyawan nilai tingkat kesesuaian 79,72% konsumen menilai 

seragam yang digunakan oleh karyawan telah sesuai dan 
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karyawan mempunyai seragam khusus ketika ada acara 

tertentu. (E4) kenyamanan tempat, nilai tingkat kesesuaian 

79,29% konsumen menilai Legend Coffe Games & Café adalah 

tempat yang nyaman untuk sekedar menghabiskan waktu dan 

menikmati hidangan bersama teman atau saudara. Variabel 

terakhir adalah (E6) ketersediaan layanan telepon dengan nilai 

tingkat kesesuaian 78,02%, fasilitas ini berfungsi untuk 

reservasi konsumen agar bisa memesan makanan sebelum 

datang ke café, meskipun pada kenyataanya lebih banyak 

konsumen untuk datang langsung. Pada kenyataannya atribut-

atribut ini memuaskan namun dinilai kurang penting oleh 

konsumen. Menurut Suryaningtyas (2013), variabel kualitas 

pelayanan yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan 

dan empati berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

 
d. Kuadran IV (Berlebihan)  

Faktor dalam kuadran ini memiliki kepentingan rendah 

namun kinerja tinggi. Faktor-faktor yang terdapat pada kuadran 

ini diantaranya yaitu variabel (B1) karyawan merespon keluhan 

konsumen nilai tingkat kesesuaian 81,73% karyawan merespon 

keluhan konsumen dengan cara menjelaskan penyebab 

terjadinya kesalahan atau keterlambatan penyajian. Variabel 

selanjutnya adalah dari atribut (C) assurance, yaitu 

(C2)Kemampuan karyawan dalam menjelaskan menu makanan 

dan minuman nilai tingkat kesesuaian 78,02%,Pihak café 
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harusnya membekali karyawan dengan pengetahuan menu 

yang ada di café, karena sebagian konsumen akan merasa 

senang apabila mereka mendapat rekomendasi menu dari 

karyawan.(C3) kehalalan menu yang disajikan nilai tingkat 

kesesuaian 80,03%, menu makanan dan minuman yang halal 

bagi konsumen yang beragama islam merupakan hal yang 

penting untuk diperhatikan. Beberapa konsumen tidak terlalu 

memperhatikan variabel ini karena mereka sudah terbiasa 

makan di café kota Malang yang mayoritas beragama islam 

sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan kehalalannya. Menurut 

Kuncoro (2009) salah satu bagian dari dimensi jaminan adalah 

dimensi security (keamanan), yakni konsumen merasa bebas 

dari bahaya, resiko/keraguraguan, tidak bahaya, merasa aman 

secara fisik dan financial. 

 

 
 




