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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Rumah Makan Iga Bakar Mas 

Giri 

Rumah makan Iga Bakar Mas Giri termasuk ke dalam 

Wong Solo Group dengan pendirinya yakni Puspo Wardoyo. 

Visi dari Wong Solo Group yakni rumah makan halalan 

thayyiban demi upaya penyelamatan dari siksa api neraka. 

Misi yang diusungnya yakni : 

a. Menyajikan produk-produk makanan halal untuk hidup 

yang lebih berkah dan berkualitas.  

b. Menghadirkan pelayanan dengan manajemen Islami 

yang professional, memuaskan, ramah, santun dengan 

pelayanan yang total. 

c. Terus mengembangkan usaha ke arah yang lebih baik 

lewat inovasi dan teknologi. 

d. Meningkatan efektifitas operasional dengan dan kualitas 

organisasi dan menejemen yang baik. 

Rumah Makan Iga Bakar Mas Giri di Malang merupakan 

cabang ke -20, didirikan pada tahun 2010 yang terletak di Jl. 

Besar Ijen No. 77B. Tahun 2012 rumah makan ini berpindah 

ke Jl. Jakarta No. 16 dengan tempat yang lebih luas dan parkir 

lebih memadai terletak di sisi kanan jalan. Usaha terus 

berkembang hingga tahun 2014 dengan jumlah pegawai 

mencapai 10 orang yang dibagi menjadi 2 shift. Fasilitas yang 

disediakan oleh rumah makan Iga Bakar Mas Giri di Malang 

meliputi tempat parkir, mushola, wastafel, dan toilet. Rumah 

makan ini buka mulai pukul 09.00 sampai dengan 22.30 WIB 
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dengan berbagai macam produk olahan iga yang ditawarkan 

serta kapasitas tempat untuk 100 orang.  

Penyediaan berbagai menu olahan iga lain juga mendukung 

rumah makan ini banyak dikunjungi seperti iga penyet, steak 

iga, sup iga, bakso iga, oseng iga, dll. Harga yang ditawarkan 

bervariasi mulai dari kisaran Rp. 12.000,-  hingga Rp. 35.000,- 

untuk setiap porsinya. Daging yang digunakan berasal dari 

suplyer pedagang di pasar besar Kota Malang dengan harga 

per kg iga mentah yakni Rp. 79.000,-, pada tahun 2014, 

kualitas daging iga dan perlemakan yang baik mampu 

menciptakan rasa gurih pada saat diolah. Rumah makan Iga 

Bakar Mas Giri dalam sehari mampu menghabiskan 40 kg iga, 

setiap kilogram dapat diolah menjadi 5 – 6 porsi. Lokasinya 

dapat ditemukan secara langsung dengan melihat papan nama 

juga menjadikan rumah makan ini laris. 

 

4.2. Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat melalui 

kuisioner yang diberikan kepada pelanggan Iga Bakar Mas 

Giri sebagai responden, dapat diketahui karakteristik 

responden meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir 

dan pekerjaan. Data yang diperoleh ini dapat digunakan oleh 

pihak rumah makan untuk menyusun strategi baru dengan 

karakteristik konsumen yang akan datang. 
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4.2.1. Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

 

 

      Sumber : Data primer diolah, 2014 

Gambar 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

Gambar 3 menerangkan bahwa dari 100 orang responden 

terdapat persentase laki-laki sejumlah 49 orang (49%) 

sedangkan perempuan lebih tinggi persentasenya yakni 51 

orang (51%). Persentase jenis kelamin antara perempuan dan 

laki-laki yang tidak berbeda jauh ini dikarenakan responden 

laki-laki maupun perempuan sama-sama memperoleh 

kebutuhan pokok serta dapat pula ditujukan untuk kepentingan 

keluarga karena weekend atau kunjungan kerabat, kepentingan 

bisnis ataupun sekedar kumpul bersama teman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49% 
51% Laki-laki

Perempuan



39 

 

4.2.2. Berdasarkan Usia 

 

 

 

 

 

 

        

        Sumber : Data primer diolah, 2014 

Gambar 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Gambar 4 menunjukkan bahwa dari 100 orang responden 

tertinggi terdapat pada usia 20 – 40 tahun dengan jumlah 78 

orang (78%), pada usia < 19 tahun terdapat 13 orang (13%) 

dan usia 41 – 60 tahun terdapat 9 orang (9%). Mayoritas 

responden terdapat pada usia 20 – 40 tahun hal ini dikarenakan 

merupakan usia produktif yang mana terdiri dari mahasiswa 

dan pekerja yang sudah memiliki pendapatan sendiri, sehingga 

pada usia ini keinginan mencoba hal yang baru masih tinggi 

terlebih lokasi Iga Bakar Mas Giri strategis dengan beberapa 

kampus terkemuka dan mudah untuk mencapainya. Usia 

produktif ini seringkali dekat dengan kegiatan kumpul teman 

ataupun mengisi waktu bersama teman maupun keluarga. 

Umur < 19 tahun ini hanya terdapat 13 orang dikarenakan 

merupakan masih pelajar dan datang bersama keluarga karena 

dari segi keuangan belum mencukupi. Pada usia 41 – 60 tahun 

hanya berjumlah 9 orang (9%) dikarenakan semakin 

bertambahnya usia maka semakin menjaga pola makan karena 

metabolisme juga semakin menurun serta penjagaan terhadap 

organ – organ yang mulai melemah. 

13% 

78% 

19% 

< 19 th

20 - 40 th

41 - 60 th
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Perubahan psikologis dan biologis pada usia remaja 

terutama pada pengonsumsian suatu produk dipengaruhi oleh 

peristiwa dan aktivitas yang dilakukan, teman dan gaya hidup 

pada generasi tersebut, sedangkan pada usia menginjak 41 

tahun jumlah pengonsumsian suatu produk cenderung 

menurun karena faktor usia dan juga metabolisme tubuh yang 

semakin menurun (Hermianto, 2002). 

 

4.2.3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir 

 

 

 

 

 

 

   Sumber :  

Data primer diolah, 2014 

Gambar 5. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pendidikan Terakhir 

Gambar 5 menunjukkan bahwa dari 100 orang responden 

menunjukkan tingkat pendidikan akhir yakni lulusan SD 

sebanyak 1 orang (1%), lulusan SMP sebanyak 2 orang (2%), 

lulusan SMA sebanyak 48 orang (48%) dan untuk lulusan 

perguruan tinggi sebesar 49 orang (49%). Mayoritas 

responden berasal dari SMA dan Perguruan Tinggi hanya 

berbeda 1% persen saja, hal ini dikarenakan icon Kota Malang 

sebagai kota pendidikan sehingga saat ini rata-rata lulusan 

SMA merupakan mahasiswa sedangkan untuk lulusan 

perguruan tinggi rata-rata sudah bekerja atau melanjutkan 

pascasarjana. 

1% 2% 

48% 

49% SD

SMP

SMA

PT
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Pengelompokan konsumen juga dapat dilakukan menurut 

tingkat pendidikan yang telah dicapai. Tingkat pendidikan ini 

juga dapat menentukan tingkat pekerjaannya serta seseorang 

yang berpendidikan tinggi juga dapat menentukan tingkat 

intelektualitas. Tingkat intelektualitas ini akan menentukan 

pilihan barang, jenis hiburan dan program radio atau televise 

yang diikuti. (Morrison, 2007 dalam Fauziah, 2008). 

 

4.2.4. Berdasarkan Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Data primer diolah, 2014 

Gambar 6. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pekerjaan 

Gambar 6 menunjukkan dari 100 orang responden terdapat 

51 orang (51%) pelajar / mahasiswa, Pegawai Negeri Sipil 

sebanyak 15 orang (15%), pekerja swasta sebanyak 23 orang 

(23%), Wiraswasta sebanyak 4 orang (4%) dan ibu rumah 

tangga sebanyak 7 orang (7%). Mayoritas yang berkunjung ke 

Iga Bakar Mas Giri adalah mahasiswa, hal ini dikarenakan 

dengan lokasi rumah makan yang terletak strategis dengan 

area kampus serta gaya hidup juga mempengaruhi. Seseorang 

dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memilih 

pangan dengan kualitas baik daripada yang berpendidikan 

rendah. Selain itu memiliki pemikiran jauh ke depan terhadap 

7% 

51% 15% 

23% 

4% 

IRT

Pelajar/Mahasiswa

PNS
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resiko untuk pengonsumsian pangan dan cenderung kritis 

terhadap berbagai hal. Simamora (2002) menjelaskan bahwa 

pekerjaan seseorang akan mempengaruhi barang dan jasa yang 

dibelinya. 

 

4.3. Hasil Analisis Variabel Kualitas Pelayanan dan 

Kepuasan Konsumen di Rumah Makan Iga Bakar 

Mas Giri Malang 

Pada bagian ini akan diketahui frekuensi item-item dari 

variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik (X1), 

kehandalan (X2), kesigapan (X3), jaminan (X4), empati (X5) 

dan kepuasan konsumen (Y) secara keseluruhan yang 

diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner, baik 

dalam jumlah responden maupun dalam persentase. 

4.3.1. Variabel Bukti Fisik (X1) 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Item-

Item Pertanyaan Variabel Bukti Fisik dari 100 

Responden 

 
Sumber : Data primer diolah, 2014 

(Ket : 1 = sangat tidak baik; 2 = tidak baik; 3 = kurang baik; 4 

= baik; 5 = sangat baik) 

Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil penilaian responden 

terhadap variabel bukti fisik sebagai berikut : 

a. Sub variabel kerapian pegawai (X1.1) memiliki nilai 

rata-rata sebesar 4,09 yang artinya konsumen 

memberikan penilaian dengan rata-rata baik terhadap 
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kerapian pegawai rumah makan Iga Bakar Mas Giri di 

Malang dan para pegawai ini juga menunjukkan 

kerapian melalui seragam batik yang menjadi ciri khas 

di rumah makan tersebut, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa responden menilai penampilan para pegawai baik 

dari penampilan yang rapi dan enak dipandang. 

b. Sub variabel kebersihan dan kerapian fasilitas umum 

(X1.2) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,89 yang artinya 

konsumen memberikan penilaian rata-rata baik terhadap 

kebersihan dan kerapian fasilitas umum pada rumah 

makan Iga Bakar Mas Giri di Malang, fasilitas umum 

yang disediakan Iga Bakar Mas Giri berupa wastafel, 

kamar mandi, mushola, ruangan dan tempat parkir, dari 

penilaian diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

puas menggunakan fasilitas umum yang disediakan 

dalam keadaan bersih. 

Dua item pertanyaan yang diberikan kepada responden 

yang telah membeli produk di rumah makan Iga Bakar Mas 

Giri Malang dinyatakan baik oleh konsumen, hal ini dapat 

dilihat berdasarkan jawaban responden bahwa sub variabel 

kerapian pegawai (X1.1) sebagian besar responden menanggapi 

bahwa kerapian ditunjukkan dengan penggunaan seragam 

batik yang menjadi ciri khas dan enak dipandang, sub variabel 

kebersihan dan kerapian fasilitas umum (X1.2) yang 

ditunjukkan dengan keseluruhan fasilitas umum yang bersih, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan konsumen 

terhadap variabel bukti fisik pada rumah makan Iga Bakar Mas 

Giri di Malang menghasilkan kepuasan konsumen dalam 

pembelian produk. 
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4.3.2. Variabel Kehandalan (X2) 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Item-

Item Pertanyaan Variabel Kehandalan dari 100 

Responden 

 
Sumber : Data primer diolah, 2014 

(Ket : 1 = sangat tidak baik; 2 = tidak baik; 3 = kurang baik; 4 

= baik; 5 = sangat baik) 

Tabel 2 menunjukkan hasil penilaian responden terhadap 

variabel kehandalan sebagai berikut : 

a. Sub variabel keakuratan penanganan pembelian (X2.1) 

memiliki nilai rata-rata sebesar 4,07 yang artinya 

konsumen memberikan penilaian dengan rata-rata baik 

terhadap keakuratan penanganan administrasi pada 

rumah makan Iga Bakar Mas Giri di Malang mengenai 

pemberian struk pembayaran dan penghitungan total 

pembayaran secara tepat, serta nomor meja yang sudah 

tersedia di setiap meja. Penghitungan total 

menggunakan mesin penghitung otomatis yang 

sekaligus mencetak struk pembelian produk di Iga 

Bakar mas Giri, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa konsumen puas terhadap keakuratan penanganan 

administrasi yang diberikan oleh rumah makan tersebut. 

b. Sub variabel kemampuan dan ketrampilan pelayanan 

(X2.2) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,93 yang artinya 

konsumen memberikan penilaian dengan rata-rata baik 

terhadap kemampuan dan ketrampilan pelayanan pada 
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rumah makan Iga Bakar Mas Giri di Malang, sehingga 

dengan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai 

di Iga Bakar Mas Giri baik dalam melayani kemauan 

konsumen. 

Dua item pertanyaan yang diberikan kepada responden 

yang telah membeli produk di rumah makan Iga Bakar Mas 

Giri Malang dinyatakan baik oleh konsumen, hal ini dapat 

dilihat berdasarkan jawaban responden bahwa sub variabel 

keakuratan penanganan pembelian (X2.1) dan sub variabel 

kemampuan dan ketrampilan pelayanan (X2.2) yang 

ditunjukkan dengan pegawai di Iga Bakar Mas Giri baik dalam 

melayani kemauan konsumen, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pertimbangan konsumen terhadap variabel kehandalan 

pada rumah makan Iga Bakar Mas Giri di Malang 

menghasilkan kepuasan konsumen dalam pembelian produk. 

 

4.3.3.  Variabel Kesigapan (X3) 

 Tabel 3. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Item-

Item Pertanyaan Variabel Kesigapan dari 100 

Responden 

 
Sumber : Data primer diolah, 2014 

(Ket : 1 = sangat tidak baik; 2 = tidak baik; 3 = kurang baik; 4 

= baik; 5 = sangat baik) 

Tabel 3 menunjukkan hasil penilaian responden terhadap 

variabel kesigapan sebagai berikut : 



46 

 

a. Sub variabel kesediaan pegawai membantu konsumen 

(X3.1) memiliki nilai rata-rata sebesar 4,07 yang artinya 

konsumen memberikan penilaian dengan rata-rata baik 

terhadap kesediaan pegawai membantu konsumen pada 

rumah makan Iga Bakar Mas Giri di Malang. Pegawai 

dengan sigap membantu pelanggan untuk memilih 

menu, informasi produk baru dan menunjukkan tempat 

untuk fasilitas umum yang telah disediakan, sehingga 

dapat disimpulkan konsumen puas terhadap kinerja 

pegawai. 

b. Sub variabel kesediaan menerima saran dan keluhan 

konsumen (X3.2) memiliki nilai rata-rata sebesar 4,07 

yang artinya konsumen memberikan penilaian dengan 

rata-rata baik terhadap kesediaan menerima saran dan 

keluhan konsumen pada rumah makan Iga Bakar Mas 

Giri di Malang. Pemberian kotak saran merupakan 

wujud dari pihak rumah makan untuk terbuka terhadap 

saran dari konsumen yang mana akan berguna dalam hal 

memperbaiki pelayanan atau hal lain yang kurang 

menyenangkan di hati para konsumen, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa konsumen puas dengan adanya 

sarana ini. 

Dua item pertanyaan yang diberikan kepada responden 

yang telah membeli produk di rumah makan Iga Bakar Mas 

Giri Malang dinyatakan baik oleh konsumen, hal ini dapat 

dilihat berdasarkan jawaban responden bahwa sub variabel 

kesediaan pegawai membantu konsumen (X3.1) dan sub 

variabel kesediaan menerima saran dan keluhan konsumen 

(X3.2), sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan 

konsumen terhadap variabel kesigapan pada rumah makan Iga 
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Bakar Mas Giri di Malang menghasilkan kepuasan konsumen 

dalam pembelian produk. 

 

4.3.4. Variabel Jaminan (X4) 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Item-

Item Pertanyaan Variabel Jaminan dari 100 

Responden 

 
Sumber : Data primer diolah, 2014 

(Ket : 1 = sangat tidak baik; 2 = tidak baik; 3 = kurang baik; 4 

= baik; 5 = sangat baik) 

Tabel 4 menunjukkan hasil penilaian responden terhadap 

variabel jaminan sebagai berikut : 

a. Sub variabel keramahan, perhatian dan kesopanan 

terhadap konsumen (X4.1) memiliki nilai rata-rata 

sebesar 4,04 yang artinya konsumen memberikan 

penilaian dengan rata-rata baik terhadap keramahan, 

perhatian dan kesopanan terhadap konsumen pada 

rumah makan Iga Bakar Mas Giri di Malang, hal ini 

dapat disimpulkan bahwa para pegawai berusaha selalu 

ramah dalam melayani  dan selalu memperhatikan 

konsumen demi terciptanya kepuasan konsumen serta 

berusaha berlaku sopan terhadap setiap konsumen. 

b. Sub variabel penyajian menu yang halal, nikmat dan 

lezat (X4.2) memiliki nilai rata-rata sebesar 4,15 yang 

artinya konsumen memberikan penilaian dengan rata-

rata baik terhadap penyajian menu yang halal, nikmat 
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dan lezat pada rumah makan Iga Bakar Mas Giri di 

Malang, hal ini karena tanpa diragukan lagi pada bagian 

depan rumah makan ini terdapat semboyan halalan 

thayyiban yang artinya makanan yang halal dan 

memeberikan manfaat bagi tubuh, tidak merusak, tidak 

menjijikkan, tidak kadaluarsa serta tidak bertentangan 

dengan perintah Allah SWT.  

Dua item pertanyaan yang diberikan kepada responden 

yang telah membeli produk di rumah makan Iga Bakar Mas 

Giri Malang dinyatakan baik oleh konsumen, hal ini dapat 

dilihat berdasarkan jawaban responden bahwa sub variabel 

keramahan, perhatian dan kesopanan terhadap konsumen (X4.1) 

dan sub variabel penyajian menu yang halal, nikmat dan lezat 

(X4.2), sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan 

konsumen terhadap variabel jaminan pada rumah makan Iga 

Bakar Mas Giri di Malang menghasilkan kepuasan konsumen 

dalam pembelian produk. 

 

4.3.5. Variabel Empati (X5) 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Item-

Item Pertanyaan Variabel Empati dari 100 

Responden 

 
Sumber : Data primer diolah, 2014 

(Ket : 1 = sangat tidak baik; 2 = tidak baik; 3 = kurang baik; 4 

= baik; 5 = sangat baik) 
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Tabel 5 menunjukkan hasil penilaian responden terhadap 

variabel empati sebagai berikut : 

a. Sub variabel kemudahan akses pemesanan (X5.1) 

memiliki nilai rata-rata sebesar 4,08 yang artinya 

konsumen memberikan penilaian dengan rata-rata baik 

terhadap kemudahan akses pemesanan pada rumah 

makan Iga Bakar Mas Giri di Malang, hal ini 

dikarenakan untuk pembelian produk Iga Bakar Mas 

Giri dapat langsung kerumah makan yang lokasinya 

strategis dan juga bisa melakukan pembelian produk 

melalui layanan pesan antar, sehingga dapat 

disimpulkan konsumen puas dengan akses yang 

diberikan oleh Iga Bakar Mas Giri. 

b. Sub variabel pemahaman menu yang dibutuhkan 

konsumen (X5.2) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,78 

yang artinya konsumen memberikan penilaian dengan 

rata-rata baik terhadap pemahaman menu yang 

dibutuhkan konsumen pada rumah makan Iga Bakar 

Mas Giri di Malang. Olahan iga yang disajikan sangat 

beragam mulai porsi sedang hingga sedang, sehingga 

para pegawai harus benar-benar memahami untuk 

penjelasan menu terkait yang dibutuhkan oleh setiap 

konsumen. Pemahaman menu oleh para pegawai sangat 

dibutuhkan karena menu ini tergolong baru sehingga 

dimungkinkan masih adanya konsumen yang kurang 

mengerti, sehingga tidak terjadi kekeliruan pemesanan 

yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan konsumen. 

Rumah makan ini memiliki pegawai yang handal dan 

sigap sehingga dapat dengan baik menjelaskan setiap 

menu yang ditanyakan oleh konsumen, sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa konsumen puas dengan pemahaman 

menu yang dimiliki oleh pegawai.   

Dua item pertanyaan yang diberikan kepada responden 

yang telah membeli produk di rumah makan Iga Bakar Mas 

Giri Malang dinyatakan baik oleh konsumen, hal ini dapat 

dilihat berdasarkan jawaban responden bahwa sub variabel 

kemudahan akses pemesanan (X5.1) dan sub variabel 

pemahaman menu yang dibutuhkan konsumen (X5.2), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pertimbangan konsumen terhadap 

variabel jaminan pada rumah makan Iga Bakar Mas Giri di 

Malang menghasilkan kepuasan konsumen dalam pembelian 

produk. 

 

4.3.6. Kepuasan Konsumen (Y) 

Kepuasan pelanggan merupakan respon pelanggan terhadap 

ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan 

kinerja aktual yang dirasakannya setelah pemakaian 

(Rangkuti, 2003). Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh 

persepsi kualitas jasa, kualitas produk, harga dan faktor-faktor 

yang bersifat pribadi serta yang bersifat situasi sesaat. Berikut 

merupakan hasil dari penilaian responden terhadap produk 

yang dibelinya. 
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Tabel 6. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Item-

Item Pertanyaan Variabel Kepuasan Konsumen 

dari 100 Responden 

 
Sumber : Data primer diolah, 2014  

(keterangan:Y1, Y2, Y3, Y4 dan Y5 masing-masing dikalikan 

20%; 1 = sangat tidak setuju; 2 = tidak setuju; 3 = kurang 

setuju; 4 = setuju; 5 = sangat setuju) 

Tabel 6 menunjukkan hasil penilaian responden terhadap 

variabel kepuasan konsumen sebagai berikut : 

a. Sub variabel harga (Y1) memiliki nilai rata-rata sebesar 

3,93 yang artinya konsumen memberikan penilaian 

dengan rata-rata baik terhadap harga produk yang 

ditawarkan pada rumah makan Iga Bakar Mas Giri di 

Malang, hal ini menunjukkan bahwa konsumen puas 

dengan harga yang ditawarkan oleh Iga Bakar Mas Giri 

tetapi konsumen rata-rata tingkat menengah keatas, 

dapat dilihat dari harga iga yang ditawarkan dan harga 

daging sapi yang melonjak di pasaran. 

b. Sub variabel kualitas produk (Y2) memiliki nilai rata-

rata sebesar 4,04 yang artinya konsumen memberikan 

penilaian dengan rata-rata baik terhadap kualitas produk 

yang disediakan pada rumah makan Iga Bakar Mas Giri 

di Malang, dengan kualitas produk yang terjamin halal 

serta rasa yang nikmat dan lezat mampu menarik 
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banyak pelanggan serta label halalan thayyiban yang 

tertera membuat kepercayaan konsumen terhadap rumah 

makan tersebut. 

c. Sub variabel kualitas pelayanan (Y3) memiliki nilai rata-

rata sebesar 3,98 yang artinya konsumen memberikan 

penilaian dengan rata-rata baik terhadap kualitas 

pelayanan pada rumah makan Iga Bakar Mas Giri di 

Malang, dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

pegawai sehingga hal ini pula yang membuat konsumen 

merasa puas. 

d. Sub variabel emotional factor (Y4) memiliki nilai rata-

rata sebesar 4,11 yang artinya konsumen memberikan 

penilaian dengan rata-rata baik terhadap emotional 

factor pada rumah makan Iga Bakar Mas Giri di 

Malang, karena kebanyakan konsumen yang merasa 

puas akan kembali lagi dan bercerita positif tentang 

produk Iga Bakar Mas Giri terhadap orang lain, dengan 

adanya rekomendasi yang diberikan oleh konsumen 

yang puas maka akan meningkatkan jumlah konsumen 

yang akan membeli produk tersebut. 

e. Sub variabel biaya dan kemudahan (Y5) memiliki nilai 

rata-rata sebesar 4,06 yang artinya konsumen 

memberikan penilaian dengan rata-rata baik terhadap 

biaya dan kemudahan pada rumah makan Iga Bakar 

Mas Giri di Malang, karena lokasi rumah makan yang 

strategis berada di pinggir jalan dan terletak diantara 

beberapa kampus serta kemudahan dalam mengunjungi 

terlebih untuk tempat parkir yang luas, dapat 

disimpukan konsumen puas dengan hal tersebut.  
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Hasil penelitian yang diperoleh dari variabel kepuasan 

konsumen (Y) dengan kelima sub variabel sehingga dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas konsumen menilai setuju bahwa 

konsumen puas dengan indikator tertinggi sesuai dengan tabel 

diatas secara berurutan dimulai dari emotional factor, biaya 

dan kemudahan, kualitas produk, kualitas pelayanan dan 

harga.  

 

4.4. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir - 

butir pertanyaan dalam suatu daftar (konstruk) pertanyaan 

dalam mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas berguna 

untuk mengetahui apakah alat ukur tersebut valid, valid artinya 

ketepatan dan kecermatan mengukur atau alat ukur tersebut 

tepat untuk mengukur sebuah variable yang akan diukur. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari 

variabel - variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas 

dilakukan dengan menghitung nilai korelasi antara skor 

masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan memakai 

rumus teknik korelasi Product Moment Pearson menggunakan 

komputer program SPSS seri 16 dengan level signifikansi 5% 

dengan nilai kritisnya. Bila signifikansi hasil korelasi lebih 

kecil dari 0,05 (5%) maka dinyatakan valid sedangkan 

dinyatakan tidak valid apabila nilai probabilitasnya lebih besar 

dari 0,05. 

Arikunto (2006) menyatakan bahwa validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat – tingkat kevalidan suatu 

instrument. Suatu instrument yang valid berarti mempunyai 

validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid 
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berarti memiliki validitas rendah . Suatu indikator dikatakan 

valid, apabila n = 100 dan α = 0,05, maka r tabel = 0,195 

dengan ketentuan hasil r hitung > r tabel (0,195) = valid, 

sedangkan r hitung < r tabel (0,195) = tidak valid. 

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Instrumen / Pertanyaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber : Data diolah, 2014 

Tabel 7 menunjukkan bahwa keseluruhan item memiliki r 

hitung > r tabel (0,195) dan nilai p-value secara keseluruhan lebih 

kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan untuk pertanyaan 

keseluruhan item dinyatakan valid. 

 

4.5. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas mengandung pengertian bahwa suatu 

instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. 

Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel, akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya pula. Reliabilitas 
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menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu, reliabel artinya 

dapat dipercaya, dapat diandalkan.Alat ukur itu reliabel bila 

alat itu dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang 

berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama, alat yang 

reliabel secara konsisten memberi hasil ukuran yang sama. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus 

Cronbach’s Alpha menggunakan computer program SPSS seri 

16. Koefisien Cronbach’s Alpha > 0,6 maka dinyatakan 

reliabel sedangkan dikatakan item tidak reliabel apabila 

koefisien Cronbach’s Alpha < 0,6. 

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas  

 

  

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah, 2014 

Tabel 8 menunjukkan bahwa keseluruhan variabel 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih dari 0,6, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel dikatakan 

reliabel dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya, 

karena sudah memenuhi syarat valid dan reliabel. 

 

4.6. Analisis Faktor 

4.6.1. Uji Kelayakan Data Untuk Analisis Faktor 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah seperangkat 

variabel tersebut memiliki hubungan keterkaitan, apabila 

dalam pengujian ini terdapat salah satu item yang memiliki 
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nilai tidak memenuhi / kurang memenuhi syarat maka harus 

dikeluarkan dari analisis. Hasil pengujian analisis faktor 

dengan menggunakan SPSS 16. Berikut adalah hasil uji 

kelayakan analisis faktor: 

A. Nilai Keiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Nilai KMO sebesar 0,636 dari hasil ini dapat dinyatakan 

bahwa pengujian KMO pada uji kelayakan analisis faktor 

merupakan pilihan yang tepat dan memenuhi syarat untuk 

dilanjutkan analisis faktor karena hasil perhitungan diatas 0,5, 

perhitungan dapat dilihat pada lampiran. Suliyanto (2005) 

yang menyatakan bahwa nilai KMO yang kecil menunjukkan 

bahwa analisis faktor bukan pilihan yang tepat. Untuk dapat 

dilakukan analisis faktor maka nilai KMO ≥ 0,5. 

 

B. Uji Bartlett 

Uji Bartlett berfungsi untuk melihat keindependenan dari 

variabel yang ada. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 

hasil Uji Bartlett menunjukan nilai 276,946 dengan nilai 

signifikan 0,000 dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini 

terdapat hubungan yang sangat signifikan antar variabel. 

Suliyanto (2005) yang menyatakan bahwa, angka signifikan 

<0,05 maka variabel yang diteliti dapat dianalisis lebih lanjut. 

 

C. Measure Of Sampling Adequacy (MSA) 

Nilai MSA digunakan untuk menguji dua buah hubungan 

antar seluruh variabel yang terlibat dalam analisis faktor untuk 

melihat kelayakan. Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh item 

memiliki nilai lebih dari 0,5 sehingga nilai tersebut dapat 

memenuhi syarat kelayakan untuk uji selanjutnya. Matrik 

kolerasi anti-image pada lampiran menunjukkan bahwa 10 
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faktor memiliki nilai MSA > 0,5. Suliyanto (2005) yang 

menyatak bahwa untuk dilakukan analisis faktor nilai MSA 

dianggap cukup apabila nilai MSA ≥ 0,5. Jika ada item yang 

tidak memiliki nilai ≥ 0,5 maka item variabel tersebut harus 

dikeluarkan dari analisis faktor secara bertahap satu per satu.  

Algoritma analisis faktor adalah pengujian peubah , dimana 

menilai kelayakan peubah untuk dimasukkan dalam analisis 

selanjutnya , menggunakan Kaiser Meyer Olkin (KMO) dan 

Measure of Sampling Adequacy (MSA). Angka MSA ≤ 0,5, 

menunjukkan peubah tidak bisa dianalisis lebih lanjut atau 

dikeluarkan (Supranto, 2004 dalam Putritamara, 2013) 

 

4.6.2. Ekstraksi Factor 

Eigenvalue merupakan nilai yangmenunjukkan 

kepentingan relative masing-masing faktor dalam menghitung 

variansi ke - 10 variabel awal yang dianalisis. Syarat 

eigenvalue >1 apabila kurang dari 1 maka tidak digunakan 

dalam mengitung angka jumlah faktor yang terbentuk. Angka 

eigenvalue lebih besar dari 1 ada 3 sehingga faktor baru yang 

tebentuk ada 3, perhitungan ada pada lampiran. 

Ekstraksi faktor yang diperoleh sebanyak 3 faktor. Faktor 

pertama memiliki persentase varian sebesar 28,096% yang 

berarti terbentuknya faktor pertama dapat menjelaskan sebesar 

28,096% dari 10 variabel awal, faktor kedua memiliki 

persentase 19,190% yang berarti terbentuknya faktor kedua 

dapat menjelaskan sebesar 19,190% dari 10 variabel awal, 

faktor ketiga memiliki presentasi 15,263% yang berarti 

terbentuknya faktor ke tiga dapat menjelaskan sebesar 

15,263% dari 10 variabel awal.  
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Tabel 9. Hasil Ekstraksi Faktor 

Faktor Eigenvalue 
Presentase 

varian 

Presentase 

kumulatif 

1 2.810 28.096 28.096 

2 1.919 19.190 47.286 

3 1.526 15.263 62.549 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

Tabel 13 menunjukkan bahwa dari 10 item variabel dapat 

diekstraksi menjadi 3 variabel yang dapat mewakili 10 

variabel. Tiga faktor yang terbentuk memiliki nilai eigenvalue 

diatas 1 atau ≥ 1, dan memiliki presentase nilai komulatif ≥ 

60%, sehingga ke 3 faktor tersebut bisa dianalisis lebih lanjut 

sesuai dengan Ghozali (2001) yang menyatakan menentukan 

jumlah faktor yang terbentuk dapat didasarkan pada nilai 

eigenvalue 1, dianggap sebagai suatu faktor, sebaliknya jika 

nilai eigenvalue kurang dari 1, tidak dimasukkan dalam 

analisis. Selain eigenvalue yang perlu diperhatikan juga yaitu 

nilai persentase kumulatif dari persentase varian, besarnya 

nilai presentase kumulatif presentase varian ≥ 60%. 

 

4.6.3. Rotasi Faktor 

Hasil ekstraksi faktor pada matrik faktor menunjukkan 

hubungan antar faktor dan variabel individual, namun dalam 

faktor-faktor tersebut masih saling berkolerasi sehingga sulit 

untuk diinterprestasikan, melalui rotasi faktor matrik 

ditransformasikan kedalam bentuk matrik yang lebih 

sederhana sehingga mudah untuk diinterprestasikan. Rotasi 

yang dianalisis menggunakan model varimax.  

Interprestasi faktor dilakukan dengan mengelompokkan 

variabel dengan faktor loading minimal 0,4 variabel dengan 
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nilai loading faktor kurang dari 0,4 maka variabel tersebut 

dikeluarkan karena tidak bisa mewakili faktor yang telah 

terbentuk, dilakukan dengan cara menyeleksi nilai faktor 

loading yang terbentuk, dimana dipilih nilai loading faktor 

tebesar agar dapat mewakili dari masing-masing faktor. 

Berikut adalah ringkasan hasil matrik faktor setelah dilakukan 

rotasi. 

Table 10. Hasil Rotasi Factor Varimax dan Loading 

Faktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah, 2014 

Hasil penelitian yang dianalisis terhadap matrik faktor, 

dapat dilihat semua item variabel kualitas pelayanan memiliki 

nilai ≥ 0,4 sehingga dapat diketahui bahwa 10 variabel kualitas 

pelayanan tersebut merupakan variabel yang mampu 

mempengaruhi kepuasan konsumen dalam membeli olahan iga 

di Rumah Makan Iga Bakar Mas Giri.  

 

4.6.4. Hasil Analisis Faktor 

Analisis faktor menghasilkan 3 faktor baru yang dapat 

mewakili ke-10 item variabel, selanjutnya adalah pemberian 

nama pada faktor baru yang telah terbentuk. Pemberian nama 

ini berdasarkan pada perwakilan yang dapat menjelaskan 
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variabel-variabel penyusun dalam satu faktor. Sesuai dengan 

Suliyanto (2005) yang menyatakan bahwa untuk menamai 

faktor yang telah terbentuk dalam analisis faktor, dapat 

dilakukan dengan cara memberikan nama faktor yang dapat 

mewakili nama-nama variabel yang membentuk 3 faktor baru. 

Penamaan faktor juga tergantung pada nama-nama variabel 

yang menjadi satu kelompok pada interprestasi masing-masing 

analisis dan aspek lainnya, sehingga pemberian nama ini 

bersifat subyektif dan tidak ada ketentuan pasti (Tjiptono, 

2001 dalam Ni Gusti Agung, 2005). 

Tabel 11. Hasil Analisis Faktor Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

Tabel 11 menjelaskan tentang hasil prosentase varian 

merupakan perbandingan nilai eigenvalue dengan total item. 

Tiga faktor yang terbentuk memiliki nilai factor loading yang 

berbeda yang digunakan untuk melihat keragaman yang 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 
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4.6.4.1. Indeks 1 “persepsi konsumen terhadap pelayanan” 

Pembentukan faktor baru yaitu persepsi konsumen terhadap 

pelayanan dengan kumpulan faktor yaitu X1.1 (penampilan 

pegawai), X2.1 (keakuratan penanganan administrasi), X2.2 

(kemampuan dan ketrampilan pelayanan) dan X3.1 (kesediaan 

membantu konsumen), dengan tersusunnya faktor tersebut dari 

3 variabel berbeda mampu mempengaruhi kepuasan konsumen 

dalam pembelian dengan prosentase varian sebesar 28,096%. 

X1.1 (penampilan pegawai) memberikan nilai sebesar 0,658, 

hal ini menunjukkan item ini memberikan korelasi kuat 

terhadap indeks persepsi konsumen terhadap pelayanan. 

Konsumen menilai para pegawai memakai seragam batik yang 

bervariasi setiap harinya dan tidak perlu menilai lagi karena 

keseluruhan pegawai kompak, sehingga konsumen datang 

lebih mementingkan kebutuhan diri sendiri terhadap rasa lapar 

dan haus. 

X2.1 (keakuratan penanganan pembelian) memberikan nilai 

sebesar 0,667, hal ini menunjukkan item ini memberikan 

korelasi kuat terhadap indeks persepsi konsumen terhadap 

pelayanan. Penanganan administrasi yang diberikan yakni 

pemberian nomor meja yang sudah tersedia di masing-masing 

meja sehingga memberikan nilai baik bagi rumah makan, 

penghitungan yang cepat dan tepat untuk jumlah total 

pembelian produk Iga Bakar Mas Giri membuat konsumen 

memberikan kepercayaan penuh dan untuk pemberian struk 

dilakukan dengan baik karena pihak rumah makan 

menyediakan mesin penghitung otomatis yang sekaligus 

mencetak struk pembelian. 
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X2.2 (kemampuan dan ketrampilan pelayanan) memiliki 

nilai sebesar 0,818, hal ini menunjukkan bahwa item ini 

memberikan korelasi kuat terhadap indeks persepsi konsumen 

terhadap pelayanan.Kemampuan dan ketrampilan yang 

dimiliki oleh pegawai pada rumah makan ini tergolong 

tanggap dan cepat sehingga konsumen merasa dilayani dengan 

baik. Konsumen setelah menempati tempat duduk maka 

pegawai segera menghampiri dengan memberikan menu yang 

akan dipilih dengan membawa catatn untuk menu yang akan 

dipesan. Waktu penyajian tergolong cepat karena tidak sampai 

10 menit hidangan sudah siap disajikan sehingga konsumen 

tidak perlu menunggu terlalu lama. 

X3.1 (kesediaan membantu konsumen) memberikan nilai 

sebesar 0,732, hal ini menunjukkan bahwa item ini 

memberikan korelasi kuat terhadap indeks persepsi konsumen 

terhadap pelayanan. Konsumen merasa pegawai harus 

melayani dengan baik yang mana merupakan bukti dari 

pelayanan terhadap pelanggan, apabila kesediaan membantu 

konsumen tidak dilaksanakan dengan baik maka akan 

berdampak terhadap kelangsungan rumah makan tersebut. 

Emotional factor lah yang menyebabkan hal tersebut, 

konsumen akan bercerita negatif apabila yang diterima tidak 

sesuai yang diharapkan, sehingga sudah pasti rumah makan 

memberikan yang terbaik kepada pelanggan. 

 

4.6.4.2. Indeks 2 “persepsi konsumen terhadap kepedulian 

produsen” 

Pembentukan faktor kedua ini adalah kepedulian produsen 

yang mana terdapat tiga item variabel meliputi X1.2 

(kebersihan fasilitas umum), X5.1 (kemudahan akses dalam 
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pembelian) dan  X5.2 (pemahaman menu). Pemberian nama 

untuk faktor kedua ini didasarkan terhadap item didalamnya 

dan mampu mempengaruhi kepuasan konsumen dalam 

pembelian dengan prosentase varian sebesar 19,190%. 

X1.2 (kebersihan fasilitas umum), memberikan nilai sebesar 

0,657, hal ini menunjukkan bahwa item ini memberikan 

korelasi kuat terhadap indeks persepsi konsumen terhadap 

pelayanan. Kebersihan pada Iga Bakar Mas Giri harus dijaga 

dengan baik karena untuk menjga kehigienisan suatu produk 

dan apabila kebersihan fasilitas umum ini tidak diperhatikan 

maka bukan tidak mungkin pelanggan akan berpindah dan 

bercerita negative kepada orang lain.  

X5.1 (kemudahan akses dalam pembelian) dengan nilai 

sebesar 0,648, hal ini menunjukkan bahwa item ini memiliki 

korelasi yang sangat kuat terhadap indeks persepsi konsumen 

terhadap pelayanan. Lokasi rumah makan terletak di pinggir 

jalan dengan tempat parkir yang luas, terletak sangat strategis 

dengan tempat pendidikan seperti universitas, sekolah dasar, 

tempat kursus dan lain-lain. Akses untuk pembelian dapat 

dilakukan dengan pembelian langsung maupun antar (delivery 

order) sehingga konsumen dapat menikmati hidangan olahan 

iga meskipun tidak ada waktu untuk melakukan pembelian 

secara langsung. 

X5.2 (pemahaman menu) dengan nilai sebesar 0,822, hal ini 

menunjukkan bahwa item ini memiliki korelasi yang sangat 

kuat terhadap indeks persepsi konsumen terhadap pelayanan. 

Para pegawai memang harus dibekali dengan pemahaman 

menu karena sangat penting dan ketika konsumen tidak paham 

secara cepat dapat melakukan penjelasan terhadap setiap menu 

yang belum dimengerti oleh konsumen. Apabila para pegawai 
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tidak dibekali hal seperti ini maka akan dianggap tidak 

profesional serta dapat menurunkan tingkat pembelian 

terhadap produk Iga Bakar Mas Giri. 

  

4.6.4.3. Indeks 3 “persepsi konsumen terhadap pemberian 

jaminan” 

Pembentukan faktor ketiga ini adalah jaminan kepada 

konsumen yang mana terdapat tiga item variabel meliputi X4.1 

(keramahan, perhatian dan kesopanan) dan X4.2 (penyajian 

menu). Pemberian nama untuk faktor kedua ini didasarkan 

terhadap item didalamnya dan mampu mempengaruhi 

kepuasan konsumen dalam pembelian dengan prosentase 

varian sebesar 15,263%. 

X4.1 (keramahan, perhatian dan kesopanan) dengan nilai 

sebesar 0,861, hal ini menunjukkan bahwa item ini memiliki 

korelasi yang sangat kuat terhadap indeks persepsi konsumen 

terhadap pelayanan. Responden memberikan penilaian bahwa 

keramahan, perhatian dan kesopanan merupakan satu hal yang 

memang harus diberikan kepada konsumen karena pembeli 

diibaratkan sebagai raja serta pegawai juga sudah 

menunjukkan hal itu karena mayoritas pegawai penduduk asli 

Jawa yang mengutamakan kesopanan terhadap pelanggan. 

X4.2 (penyajian menu) memberikan nilai sebesar 0,657, hal 

ini menunjukkan bahwa item ini memberikan korelasi kuat 

terhadap indeks persepsi konsumen terhadap pelayanan. 

Responden memberikan penilaian bahwa penyajian yang 

cepat, nikmat dan lezat merupakan pendukung semakin 

tingginya jumlah konsumen yang datang setiap harinya 

terlebih dengan adanya slogan “halalan thayyiban” pada papan 
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rumah makan, sehingga menambah nilai plus terhadap rumah 

makan tersebut. 

4.7. Analisis Regresi Berganda 

4.7.1. Uji Asumsi Klasik 

A. Pengujian Asumsi Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah terjadinya hubungan linier antara 

variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda 

(Gujarati, 2003). Hubungan linier antara variabel bebas dapat 

terjadi dalam bentuk hubungan linier yang sempurna (perfect) 

dan hubungan linier yang kurang sempurna (imperfect). 

Selanjutnya untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam 

model regresi linier berganda dapat digunakan nilai variance 

inflation factor (VIF) dan  tolerance (TOL) denganketentuan 

jika nilai VIF melebihi angka 10, maka terjadi 

multikolinieritas dalam model regresi. Kemudian jika nilai 

TOL sama dengan 1, maka tidak terjadi multikolinieritas 

dalam model regresi. 

Tabel 12. Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

Hasil dari perhitungan diatas dengan menggunakan SPSS 

16, secara keseluruhan variabel yang diujikan tidak mengalami 

multikolinieritas dengan nilai kurang dari 10. Artinya 
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keseluruhan variabel tidak memiliki hubungan linier antar 

variabel bebas tersebut. 

B. Pengujian Asumsi Autokorelasi 

Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara satu variabel 

error dengan variabel error yang lain. Autokorelasi seringkali 

terjadi pada data  time series dan dapat juga terjadi pada data 

cross section tetapi jarang (Widarjono, 2009). Ada beberapa 

cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi. Pertama, Uji Durbin-Watson (DW Test), uji ini 

digunakan hanya untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept pada 

model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel 

penjelas. Firdaus (2004) menyatakan bahwa distribusi nilai 

DW terletak diantara dua distribusi, dL dan dU. dL adalah batas 

bawah nilai DW sedangkan dU adalah batas atas nilai DW. 

Nilai-nilai tersebut telah disusun dalam tabel oleh Durbin 

Watson yang dikenal sebagai tabel Durbin Watson untuk 

derajat keyakinan 95% dan 99%. Untuk melihat ada tidaknya 

autokorelasi, dapat juga digunakan ketentuan sebagai berikut : 

- Bila nilai DW kurang dari 1,10 maka ada autokorelasi. 

- Bila nilai DW berada diantara 1,10 dan 1,54 maka tanpa 

kesimpulan. 

- Bila nilai DW berada diantara 1,55 dan 2,46 maka tidak 

ada autokorelasi. 

- Bila nilai DW berada diantara 2,46 dan 2,90 maka tanpa 

kesimpulan. 

- Bila nilai DW lebih dari 2,91 maka ada autokorelasi. 
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Tabel 13. Hasil Pengujian Asumsi Autokorelasi 

Nilai DW 1,943 

Ketentuan 1,55 – 2,46 

Keterangan Tidak ada autokorelasi 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

Hasil dari penghitungan dengan menggunakan SPSS 16 

diperoleh nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,943 kemudian 

dibandingkan dengan ketentuan diatas maka keputusannya 

tidak terjadi autokorelasi karena nilai DW berada diantara 1,55 

dan 2,46. 

 

C. Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah variansi dari  error model regresi 

tidak konstan atau variansi antar error yang satu dengan error 

yang lain berbeda (Widarjono, 2007). Salah satu cara yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas 

adalah dengan cara melihat diagram yang dihasilkan, jika titik 

tersebar secara merata maka dikatakan tidak terjadi masalah 

pada heteroskedastisitas, sedangkan ketika titik membentuk 

pola sendiri dan mengumpul maka dapat dikatakan terjadi 

masalah pada heteroskedastisitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Diagram Scatterplot 



68 

 

Hasil dari penghitungan ada tidaknya heteroskedastisitas 

dengan menggunakan software SPSS 16 menyatakan bahwa 

dari diagram Scatterplot dapat dilihat bahwa penyebaran titik 

merata dan tidak membentuk suatu kelompok-kelompok 

sehingga dapat dinyatakan bebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

 

4.7.2. Hasil Analisis Regresi Berganda antara Kualitas 

Pelayanan dengan Kepuasan Konsumen pada Iga 

Bakar Mas Giri di Malang 

Proses pengolahan data dengan menggunakan analisis 

regresi berganda, dilakukan dengan menggunakan software 

SPSS 16.0. Variabel independen yaitu berupa kepuasan 

konsumen sedangkan untuk variabel independen yakni 

kualitas pelayanan yang sebelumnya telah dilakukan analisis 

faktor sehingga terbentuk menjadi tiga faktor, kemudian 

ditambah dengan variabel karakteristik konsumen dan faktor 

lingkungan sosial. Tiga faktor yang terbentuk terdiri dari 

“Persepsi konsumen terhadap pelayanan”, “Persepsi konsumen 

terhadap kepedulian produsen” dan “Persepsi konsumen 

terhadap pemberian jaminan”. Karakteristik konsumen 

meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan 

pekerjaan, sedangkan faktor lingkungan sosial terdiri dari 

kelompok referensi, kelas sosial, persepsi dan gaya hidup. 

Berikut pada tabel 14 merupakan hasil analisis regresi. 

 

 

 

 



69 

 

Tabel 14. Hasil Analisis Regresi Berganda antara Kualitas 

Pelayanan dengan Kepuasan Konsumen pada 

rumah makan Iga Bakar Mas Giri di Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah, 2014 

Hasil pengujian analisis regresi berganda manghasilkan 

model regresi sebagai berikut : 

Y = 3,990 + 0,421F1 + 0,199F2 + 0,185F3 

Keterangan : 

Y = Kepuasan konsumen 

A = konstanta 

F1 = Persepsi konsumen terhadap pelayanan 

F2 = Persepsi konsumen terhadap kepedulian produsen 

F3 = Persepsi konsumen terhadap pemberian jaminan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan 

software SPSS 16 diperoleh nilai koefisien determinasi (R 

Square) 0,306. Koefisien determinasi digunakan untuk 

mengetahui kemampuan variabel independen untuk 

menjelaskan variabel dependen. Nilai R square sebesar 0,306 
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artinya variabel independen yang meliputi kualitas pelayanan, 

karakteristik konsumen dan faktor lingkungan sosial mampu 

menjelaskan kepuasan konsumen pada Rumah Makan Iga 

Bakar Mas Giri di Malang sebesar 30,6%, sedangkan sisanya 

dijelaskan oleh faktor lain. Konstanta pada persamaan regresi 

berganda diatas sebesar 3,990 yang artinya jika semua variabel 

bebas (kualitas pelayanan) bernilai 0 maka kepuasan 

konsumen memiliki nilai sebesar 3,990. 

Pengujian koefisien model regresi dilakukan untuk 

menunjukkan apakah variabel independen yang digunakan 

dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan konsumen atau tidak. Hipotesis yang 

digunakan dalam pengujian koefisien model regresi dilakukan 

dengan Uji F dan disajikan dalam Tabel 15 berikut: 

Tabel 15. Uji Hipotesis Model Regresi Secara Simultan 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah, 2014 

Pengujian  hipotesis  model regresi menggunakan uji F 

yang ditunjukkan pada tabel 15. Pada tabel distribusi F, 

didapatkan nilai Ftabel dengan degrees of freedom (df) n1 = 11 

dan n2 = 88 adalah sebesar 1,85. Jika nilai F hasil 

penghitungan pada tabel 15 dibandingkan dengan Ftabel, maka 

Fhitung hasil penghitungan lebih besar dari pada Ftabel (3,456 > 

1,85). Selain itu, pada tabel 15 juga didapatkan nilai p-value 

sebesar 0,000. Jika p-value dibandingkan dengan α = 0,05 
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maka p-value tersebut lebih kecil dari α = 0,05. Kedua 

perbandingan tersebut dapat diambil keputusan H0 ditolak 

pada α = 0,05 sehingga dapat disimpulkan  bahwa terdapat 

pengaruh simultan yang signifikan dari variabel kualitas 

pelayanan terhadap variabel kepuasan konsumen. 

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk 

mengetahui apakah masing-masing variabel independen 

pembentuk model regresi secara individu memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan konsumen atau tidak. 

Untuk menguji hubungan tersebut, digunakan uji t, yakni 

dengan membandingkan nilai |thitung| dengan ttabel. Variabel 

independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh 

signifikan jika thitung > ttabel atau  signifikan < α = 0,05. 

Terdapat 3 faktor yang memberikan pengaruh yang signifikan 

secara parsial apabila nilai |thitung| masing-masing variabel lebih 

besar dari pada ttabel dan p-value lebih kecil dari α (α = 0,05), 

sedangkan dikatakan tidak signifikan secara parsial jika nilai 

|thitung| masing-masing variabel lebih kecil daripada ttabel, dan p-

value lebih besar daripada α (α = 0,05).  

 

“Persepsi konsumen terhadap pelayanan” 

Nilai koefisien “persepsi konsumen terhadap 

pelayanan” yaitu 0,421 dan bertanda positif, hal ini dapat 

dikatakan “persepsi konsumen terhadap pelayanan” searah 

dengan kepuasan konsumen. Setiap kenaikan sebesar 1 satuan 

akan mempengaruhi atau meningkatkan kepuasan konsumen 

sebesar 0,421, hal ini menunjukkan hubungan yang cukup kuat 

dengan kepuasan konsumen karena mendekati angka 1 

sehingga dapat dikatakan hubungan linier mendekati 

sempurna. Nilai koefisien dari “persepsi konsumen terhadap 
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pelayanan” cukup tinggi yang menunjukkan adanya pengaruh 

faktor yang terdiri dari penampilan pegawai (X1.1), keakuratan 

penanganan pembelian (X2.1), kemampuan dan ketrampilan 

pelayanan (X2.2) dan kesediaan membantu konsumen (X3.1) 

secara bersama-sama akan mempengaruhi kepuasan konsumen 

rumah makan Iga bakar Mas Giri di Malang. Hal ini sesuai 

dengan hipotesis 2 yang menyatakan bahwa variabel 

kehandalan yang terdiri dari kemampuan dan ketrampilan 

pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen dan sesuai dengan hipotesis 3 yang menyatakan 

bahwa variabel kesigapan yang terdiri dari kesediaan pegawai 

membantu konsumen memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen. 

Kehandalan dan kesigapan memiliki pengaruh yang 

cukup tinggi terhadap kepuasan konsumen karena rumah 

makan Iga Bakar Mas Giri karena kemampuan dan 

ketrampilan pelayanan merupakan sarana komunikasi dengan 

konsumen untuk melakukan pemesanan produk agar berjalan 

lancar maka pegawai dituntut untuk memberikan pelayanan 

maksimal terhadap konsumen ditambah dengan kesediaan 

pegawai membantu konsumen yang dapat menunjang 

kepuasan konsumen dengan cara memberikan informasi 

produk baru, membantu pelanggan untuk memilih menu dan 

menunujukkan fasilitas umum yang disediakan oleh rumah 

makan Iga Bakar Mas Giri.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Istianto 

(2011) menunjukkan bahwa variabel kehandalan memiliki 

nilai koefisien 0,237 dan bertanda positif, kehandalan yang 

ditunjukkan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan rumah makan Ketty Resto melalui ketepatan dalam 
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penyajian serta kesesuaian terhadap menu yang dipesan. 

Selain itu variabel kesigapan juga mendukung memiliki 

pengaruh positif dengan memberikan informasi yang jelas 

kepada pelanggan dan meluangkan waktu untuk menanggapi 

permintaan pelanggan dengan cepat.  

 

“Persepsi konsumen terhadap kepedulian produsen” 

Nilai koefisien “persepsi konsumen terhadap 

pelayanan” yaitu 0,199 dan bertanda positif, hal ini dapat 

dikatakan “persepsi konsumen terhadap pelayanan” searah 

dengan kepuasan konsumen. Setiap kenaikan sebesar 1 satuan 

akan mempengaruhi atau meningkatkan kepuasan konsumen 

sebesar 0,199, hal ini menunjukkan hubungan yang cukup kuat 

dengan kepuasan konsumen karena mendekati angka 1 

sehingga dapat dikatakan hubungan linier mendekati 

sempurna. Nilai koefisien dari “persepsi konsumen terhadap 

kepedulian produsen” yang menunjukkan adanya pengaruh 

faktor yang terdiri dari kebersihan dan kerapian fasilitas umum 

(X1.2), kemudahan akses dalam pembelian (X5.1) dan 

pemahaman menu (X5.2) secara bersama-sama akan 

mempengaruhi kepuasan konsumen rumah makan Iga bakar 

Mas Giri di Malang. Hal ini sesuai dengan hipotesis 1 yang 

menyatakan bahwa variabel bukti fisik yang terdiri dari 

kebersihan dan kerapian fasilitas umum memiliki pengaruh 

positif terhadap kepuasan konsumen dan sesuai dengan 

hipotesis 5 yang menyatakan bahwa variabel empati yang 

terdiri dari kemudahan akses pemesanan memiliki pengaruh 

positif terhadap kepuasan konsumen. 

Variabel bukti fisik dan empati memiliki pengaruh yang 

positif terhadap kepuasan konsumen pada rumah makan Iga 
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Bakar Mas Giri karena kebersihan dan kerapian fasilitas 

umum merupakan faktor utama seorang konsumen 

memberikan penilaian terhadap rumah makan tersebut, karena 

ketika menyantap hidangan dibutuhkan kenyamanan dan 

kebersihan tempat. Kemudahan akses dalam pembelian juga 

merupakan penunjang kepuasan konsumen karena dengan 

adanya delivery order maka akan memudahkan konsumen 

dalam pengkonsumsian produk rumah makan Iga Bakar Mas 

Giri.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Putritamara 

(2013) yang menjelaskan bahwa variabel bukti fisik dan 

empati berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dilihat dari 

kenyamanan tempat serta perhatian karyawan terhadap 

konsumen studi kasus pada rumah makan Ayam Penyet 

Suroboyo Kota Malang.  

 

“Persepsi konsumen terhadap pemberian jaminan” 

Nilai koefisien “persepsi konsumen terhadap 

pelayanan” yaitu 0,185 dan bertanda positif, hal ini dapat 

dikatakan “persepsi konsumen terhadap pelayanan” searah 

dengan kepuasan konsumen. Setiap kenaikan sebesar 1 satuan 

akan mempengaruhi atau meningkatkan kepuasan konsumen 

sebesar 0,185, hal ini menunjukkan hubungan yang cukup kuat 

dengan kepuasan konsumen karena mendekati angka 1 

sehingga dapat dikatakan hubungan linier mendekati 

sempurna. Nilai koefisien dari “persepsi konsumen terhadap 

pemberian jaminan” yang menunjukkan adanya pengaruh 

faktor yang terdiri dari keramahan, perhatian dan kesopanan 

terhadap konsumen (X4.1) dan penyajian menu (X4.2) secara 

bersama-sama akan mempengaruhi kepuasan konsumen rumah 
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makan Iga bakar Mas Giri di Malang. Hal ini sesuai dengan 

hipotesis 4 yang menyatakan bahwa variabel jaminan yang 

terdiri dari keramahan, perhatian dan kesopanan memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. 

Variabel jaminan memiliki pengaruh yang positif 

terhadap kepuasan konsumen pada rumah makan Iga Bakar 

Mas Giri ditinjau dari keramahan, perhatian dan kesopanan 

terhadap konsumen, hal ini merupakan faktor utama seorang 

konsumen memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai 

pada rumah makan tersebut, karena dengan perlakuan yang 

menyenangkan akan menimbulkan kesan tersendiri bagi 

konsumen.  

Kotler (2002) menjelaskan bahwa seseorang yang 

merasa tidak puas akan suatu produk rata-rata akan 

menceritakan kepada sepuluh orang lainnya. Aryani (2010) 

menyatakan bahwa pembeli akan puas setelah pembelian 

tergantung pada kinerja karyawan dalam memenuhi harapan 

pembeli. Apabila kinerja karyawan dibawah harapan, 

pelanggan tidak puas tetapi jika kinerja karyawan memenuhi 

harapan, pelanggan puas serta jika kinerja karyawan melebihi 

harapan, pelanggan amat puas atau senang (Kotler, 2005). 

 


