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SERVICE QUALITY ON THE CUSTOMER’S SATISFACTION AT EATING
SHOP AYAM BAKAR WONG SOLO BRANCH MALANG

ABSTRACT

This research was conducted at eating shop Ayam Bakar Wong Solo branch
Malang on 29th April until 29th may 2008, the aimed at determining (1) influence of
the service quality on the customer’s satisfaction at eating shop Ayam Bakar Wong
Solo branch Malang, (2) the factor’s are to influence  of the service quality on the
customer’s satisfaction at eating shop Ayam Bakar Wong Solo branch Malang.

 The resarch used survey methods, data are collected using a questionare.
Sample is taken accidentally as number of 60 customer’s. The result analysis shows
that service quality it’s scale with independent variable are tangible (X1), reliability
(X2), responsiveness (X3), assurance (X4) and empathy (X5) influence significant on
the satisfaction customer’s, that variables analized used multiple linier regression
which result : Y = 2,165 + 0,069 X1 + 0,291 X2 + 0,023 X3 + 0,244 X4 + 0,435 X5,
and R2 = 0,581, it’s mean that of independent variables togethers influence customer’s
satisfaction as number 58,1 percent and 41,9 percent customer’s satisfaction influence
of others variables. The dominant factor’s influence to customer’s satifaction are
reliability (X2) and empathy (X5).

Key word ; service quality, customer’s satisfaction.
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KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN R.M
AYAM BAKAR WONG SOLO CABANG MALANG

RINGKASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada rumah makan Ayam Bakar Wong Solo
cabang Malang pada tanggal 29 April sampai dengan 29 Mei 2008, yang bertujuan
untuk mengetahui, (1) pengaruh kualitas jasa pelayanan (service quality) terhadap
kepuasan konsumen rumah makan Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang. (2)
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen rumah makan Ayam
Bakar Wong Solo cabang Malang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pegambilan
data menggunakan kuisioner. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik
accidental sampling yaitu teknik menentukan sampel berdasarkan kebetulan, ini
dimaksudkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat
digunakan sampel, jika syarat sampel dapat terpenuhi. Responden yang diambil dalam
penelitian ini sebanyak 60 orang konsumen rumah makan Ayam Bakar Wong Solo.
Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk analisis data
menggunakan analisis regresi berganda, uji F dan uji t dengan menggunakan program
komputer SPSS versi 16.00.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan konsumen terhadap
kepuasan konsumen rumah makan Ayam Bakar Wong Solo yang diukur dengan
variabel-variabel bukti nyata (X1), keandalan (X2), kesigapan (X3), jaminan (X4) dan
empati (X5) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, variabel-variabel
tersebut dianalisis dengan regresi linier berganda diperoleh persamaan regesi sebagai
berikut : Y = 2,165 + 0,0691 X1 + 0,291 X2 + 0,023 X3 + 0,244 X4 + 0,435 X5,
besarnya pengaruh secara bersama-sama dapat diketahui dari nilai koefisien
determinannya (R2), dimana nilai R2 sebesar 0,581, artinya variabel- variabel bukti
nyata (X1), keandalan (X2), kesigapan (X3), jaminan (X4) dan empati (X5) secara
bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan sebesar 58,1 persen dan 41,9 persen
dipengaruhi oleh variabel lain, uji parsial menunjukkan bahwa faktor-faktor kualitas
pelayanan yang berpengaruh nyata terhadap kepuasan konsumen yaitu variabel
keandalan (X2) dan empati (X5), sedangkan variabel-variabel bukti nyata (X1),
kesigapan (X3) dan jaminan (X4) kurang berpengaruh nyata terhadap kepuasan
konsumen.
 Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data yaitu kualitas pelayanan
berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, variabel yang berpengaruh secara
signifikan terhadap kepuasan konsumen yaitu variabel keandalan (X2) dan empati
(X5), sedangkan variabel bukti nyata (X1), kesigapan (X3) dan jaminan (X4) tidak
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Saran untuk rumah makan
Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang yaitu hendaknya variabel bukti nyata
ditingkatkan lagi dengan dilakukan pembaruan desain interior ruangan dan
penambahan kipas angin, variabel kesigapan juga ditingkatkan dengan cara selalu
bertindak cepat jika ada konsumen yang mengeluh dan jaminan yang dilakukan
dengan selalu bertindak ramah dan memberi perhatian kepada konsumen. Faktor-
faktor keandalan dan empati perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan usaha peternakan unggas di Indonesia saat ini semakin

pesat dan memberikan kontribusi besar dalam pemenuhan kebutuhan protein

khususnya protein hewani. Unggas khususnya ayam merupakan salah satu

komoditi ternak yang banyak diminati di semua lapisan masyarakat, dengan

banyaknya permintaan masyarakat akan daging ayam, maka banyak bermunculan

sektor bisnis yang menjual daging ayam olahan seperti café, restoran dan rumah

makan demi memenuhi kebutuhan konsumen. Banyaknya sektor bisnis yang

menjual produk ayam olahan tersebut  memicu tingkat persaingan yang  ketat.

Bisnis yang menjual daging ayam olahan menjadi semakin maju pesat

sebagimana dapat dilihat banyaknya rumah makan baru atau dengan membuka

cabang di daerah lain. Salah satu  rumah makan yang menjual daging ayam olahan

dan berkembang sangat pesat dalam akhir-akhir ini adalah rumah makan Ayam

Bakar Wong Solo, dengan pesatnya perkembangan rumah makan Ayam Bakar

Wong Solo salah satunya cabang Malang dibalik peersaingan yang semakin ketat,

maka rumah makan ini sangat menarik untuk diteliti.

Rumah makan Ayam Bakar Wong Solo yang pertama kali didirikan oleh

Puspo Wardoyo dikota medan pada tahun 1991 tersebut kini telah berkembang

dengan membuka 30 cabang di Indonesia, salah satunya adalah Ayam Bakar

Wong Solo cabang Malang yang berlokasi di Jl. Tengger  No. 2 Malang. Rumah

makan Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang beerdiri pada tanggal 17 Maret

2003 yang berlokasi di Jl. Tengger 2 Malang, dimana tempatnya cukup strategis
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untuk dikunjungi sehingga memberikan efek positif yaitu yaitu selalu ramai

dengan pelanggan.

Pesatnya perkembangan rumah makan Ayam Bakar Wong Solo yang

menjual daging ayam olahan, tidak terlepas kemampuannya untuk

memaksimalkan kepuasan pelanggannya, dengan melalui pengembangan kualitas

produk maupun kualitas pelayanannya. Ayam Bakar Wong Solo untuk dapat

mengetahui tingkat kepuasan tersebut diperlukan feedback dari konsumennya.

Umpan balik itu antara lain perihal kinerjanya, dari feedback ini seorang manajer

dapat melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik. Dengan

melakukan perubahan-perubahan itu, diharapkan kepuasan pelanggan akan terus

meningkat. Penelitian ini berfungsi untuk memperoleh informasi tentang

kepuasan konsumen atas layanan jasa rumah makan Ayam Bakar Wong Solo,

sehingga judul yang dapat diambil dalam  penelitian ini adalah “Kualitas

Pelayanan (Service Quality) Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Rumah Makan

Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang”.

1.2 Identifikasi Masalah

Hal yang dapat diidentifikasi untuk diteliti adalah :

1. Bagaimana kualitas pelayanan (Service Quality) yang diberikan rumah makan

Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang terhadap kepuasan konsumen.

2. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen rumah

makan Ayam Bakar  Wong Solo Cabang Malang.
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1.3 Rumusan Masalah

 Banyaknya usaha yang menjual daging ayam olahan dewasa ini

menimbulkan persaingan yang ketat bagi rumah makan Ayam Bakar Wong Solo,

sehingga memerlukan strategi penjualan agar produknya dapat terjual dan

pelanggannya tidak berpindah ke pesaingnya. Strategi penjualan tersebut yaitu

dengan mengevaluasi kualitas pelayanannya, sehingga dengan kualitas pelayanan

yang baik diharapkan konsumen dapat merasakan kepuasan akan pelayanan yang

telah diberikan, dengan demikian konsumen akan selalu puas dan ingin kembali

mengkonsumsi produknya serta bercerita positif tentang produknya. Dari uraian

diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan (service quality) yang diberikan

rumah makan Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang terhadap kepuasan

konsumen.

2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen rumah

makan Ayam Bakar  Wong Solo Cabang Malang.

1.4 Tujuan Penelitian

 Tujuan dari penelitian ini adalah :

1.  Untuk mengetahui pengaruh kualitas jasa pelayanan (service quality) terhadap

kepuasan konsumen Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan

konsumen rumah makan Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang.
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1.5 Manfaat Penelitian

 Penelitian ini memiliki manfaat :

a. Bagi Mahasiswa mengetahui bagaimana pentingnya untuk dapat memuaskan

konsumen dalam menjalankan usahanya.

b. Memberikan informasi tentang kepuasan konsumen berdasarkan kualitas

pelayanan rumah makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang.

c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan variabel yang

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Ayam Bakar Wong Solo

Cabang Malang.

d. Sebagai informasi bagi penelitian berikutnya yang mengangkat tema tentang

kepuasan konsumen.

1.6 Kerangka Pikir

Strategi penjualan untuk dapat menjual produknya dan mempertahankan

konsumen salah satunya dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik dengan

mengutamakan pada kepuasan konsumen. Konsumen selalu ingin mendapatkan

pelayanan yang baik dan memuaskan, serta ingin dipenuhi segala keperluannya,

mempersepsikan pelayanan dan membandingkan dengan harapannya.

Perbandingan antara pelayanan yang diterima dengan harapan, dapat digunakan

sebagai ukuran menentukan kualitas pelayanan Ayam Bakar Wong Solo,

kemungkinannya yaitu puas, ragu-ragu dan tidak puas. Jika puas, berarti

pelayanan yang diberikan oleh Ayam Bakar Wong Solo sesuai dengan harapan

konsumen, ragu-ragu jika pelayanan yang diterima oleh konsumen terkadang

sesuai dan terkadang belum sesuai, tidak puas jika pelayanan yang diberikan

kurang sesuai dengan harapan konsumen.
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 Penilaian kualitas pelayanan diukur menggunakan variabel tangible,

reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Untuk mengetahui kerangka

pikir, dapat dilihat dari skema dibawah ini :

Gambar 1. Alur kerangka pemikiran pengaruh kulitas pelayanan terhadap
kepuasan konsumen.

1.7 Hipotesis Penelitian

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, hipotesis yang diajukan adalah :

1. Semakin tinggi tingkat kualitas jasa pelayanan, maka akan berpengaruh

positif terhadap kepuasan konsumen.

2. Semakin meningkatnya variabel-variabel tangible (bukti nyata), reliability

(keandalan), responsiveness (kesigapan), assurance (jaminan), dan

empathy (empati) maka kepuasan konsumen juga akan meningkat..

Memberikan pelayanan yang baik

Kualitas Pelayanan

Kepuasan Konsumen

Ayam Bakar Wong Solo
(ABWS)

Dimensi Kualitas Pelayanan :
 1. Tangible
 2. Reliability
 3. Responsiveness
 4. Assurance
 5. Empathy

Feed Back

Perbedaan persepsi
dengan harapan

konsumen tentang
mutu pelayanan,

Persepsi konumen
tentang pelayanan

ABWS
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Penelitian Pemasaran

Penelitian tentang konsumen merupakan salah satu bagian dari penelitian

pemasaran, karena konsumen merupakan salah satu bagiann dalam pemasaaran

dan sekligus menjadi  target (sasaran) dari pemasaran.   Pendefinisian penelitian

pemasaran (marketing research) sering terdapat kerancuan dengan istilah

penelitan pasar (market research) yang secara bebas untuk menggambarkan

rentan aktivitas yang tercakup dalam penelitian pemasaran (Jamli, 1992).

Penelitian pemasaran  bertujuan untuk membantu manajemen membuat

keputusan yang lebih baik yang meliputi analisis prolem secara sistematis,

pembentukan model, dan penemuan fakta-fakta, untuk tujuan meningkatkan

pengambilan keputusan dan pengawasan dalam pemasaran barang, sedangkan

penelitian pasar adalah alat yang digunakan oleh orang-orang yang menyediakan

barang dan keinginan dari orang-orang yang membeli dan menggunakan barang

dan jasa tersebut (Jamli, 1992).

 Effendy (1982), menyatakan bahwa penelitian pemasaran merupakan

suatu proses dimana perusahaan berusaha memperoleh informasi, disamping

marketing reserch merupakan sebagi suatu bagian secara integral dari decision

process,sedangkan dalam arti luas didefinisikan sebagai pegumpulan, pencatatan

dan penganalisaan  dari semua fakta-fakta tentang problema yang berhubungan

dengan pemindahan dan penjualan barang dan jasa-jasa dari produsen ke

konsumen.
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2.2 Tujuan  dan Keuntungan Penelitian Pemasaran

 Tujuan dari penelitian pemasaran yaitu untuk meningkatkan alat-alat dan

metode guna memperoleh barang-barang dan jasa yang tepat, pada tempat yang

tepat, pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat, dengan harga yang tepat

(Effendy, 1982)

 Keuntungan-keuntungan penelitian pemasaran antara lain untuk

memberikan informasi dimana perusahaan berdiri dalam industri serta

meramalkan trend dari industri tersebut (market share), dapat dipakai untuk

mengadakan penilaian perbaikan terhadap sales manjemen efektif dan membantu

peningkatan serta perkenalan terhadap produk baru, membantu peningkatan

penjualan tapi juga harus mampu memotong, mengurangi pengeluaran-

pengeluaran secara rasional dan berfungsi untuk mengetahui produk tersebut

diterima konsumen  (Effendy, 1982).

2.3 Definisi Jasa

Jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasikan secara tersendiri, yang

pada hakekatnya bersifat tak teraba (intangible) yang merupakan pemenuhan

kebutuhan, dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain (Stanton,

1986). Jasa professional adalah jasa yang dibeli oleh industri atau lembaga dari

pribadi atau organisasi. Jasa tersebut dirancangkan untuk menyempurnakan

prestasi atau kesejahteraan organisasi pembeli dan megurangi ketidakpastian

dengan penerapan keterampilan yang berasal dari serangkaian pengetahuan yang

resmi dan diakui, yang bersifat antar disiplin dan memberikan tolok ukur

penaksiran atas hasil penerpan jasa tersebut (Wilson, 1982).
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2. 4 Klasifikasi Jasa

Jasa pertama-tama membedakan sebagai jasa untuk konsumen dan jasa

untuk produsen, dimana jasa konsumen dirumuskan sebagai jasa yang

dimanfaatkan oleh rumah tangga dan pribadi–pribadi sesuai dengan kemampuan

rumah tangga. Jasa untuk konsumen digambarkan sebagai pengeluaran oleh orang

perorangan dan bukan oleh organisasi yang tidak mengakibatkan pemilikan orang

dan secara tradisonal menyangkut perawatan pribadi, kesejahteraan (asuransi

perumahan dan jiwa), bantuan untuk rumah tangga, hiburan dan transportasi

(Wilson, 1982).

 Jasa untuk produsen yaitu jasa yang dimanfaatkan oleh organisasi dan

lembaga, secara kasar dirumuskan sebagai jasa yang berkaitan dengan

kepentingan konsumsi organisasi dan bukan untuk orang-perorangan. Jasa

produsen dikategorikan sebagai berikut (Wilson, 1982) :

a. Jasa Peralatan, yaitu semua pelayanan jasa yang ada kaitannya dengan

instalansi, penyelengaraan perawatan dan perbaikan pabrik, alat-alat

pelengkap dan alat-alat operasi, perkakas dan perabotan.

b. Jasa pemberi kemudahan, yaitu semua pelayanan jasa untuk menyediakan

sarana operasi dan organisasi yang produktif termasuk pengadaan uang,

penyimpanan, pengangkutan, promosi dan asuransi.

c. Jasa berupa nasihat dan konsultasi, yaitu semua pelayanan jas adengan

menyampaikan keahlian dan kecakapan umum maupun khusus, termasuk

nasihat untuk penggunaan dan pencarian sumber-sumber daya, riset,

pendidikan, organisasi dan pemasaran.
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2.5 Ciri-ciri Jasa

Sifat khas jasa-jasa bersumber dari beberapa ciri yang membedakannya

dari produk. Ciri tersebut juga menimbulkan tantangan-tantangan dan

kesempatan-kesempatan khusus dalam pemasarannya, ciri-ciri jasa tersebut antara

lain (Stanton, 1986) sebagai berikut :

a.   Maya atau tidak teraba (Intangibility), oleh karena jasa tidak teraba, pelanggan

tidak dapat mengambil contohnya (secara mencicipi, merasakan, melihat,

mendengar atau mencium) sebelum pelanggan membelinya.

b.   Tak terpisahkan (Insparability), jasa kerapkali tidak terpisahkan dari pribadi

penjual, jasa diciptakan dan digunakan habis pada saat yang bersamaan. Ciri

tak terpisahkan ini kerapkali berarti bahwa penjualan langsung merupakan

satu-satunya saluran distribusi serta bahwa jasa-jasa penjual tak dapat dijual

dalam banyak pasar.

c.  Heterogenitas, industri jasa bahkan penjual individual jasa tidak mungkin

mengadakan  standardisasi dari output, setiap unit jasa agak berbeda dari unit-

unit lain dari jasa yang sama itu.

d.   Cepat hilang (Perishability), Jasa cepat hilang dan tidak dapat disimpan.

2.6 Arti Penting Pelayanan

 Pelayanan merupakan salah satu aspek yang sangat mempengaruhi dalam

pemasaran (penjualan) suatu usaha. Yusuf (2000), menyatakan bahwa salah satu

kelemahan tenaga penjual adalah kurang memperhatikan masalah pelayanan

purna jual, setelah produk mereka laku mereka senang dan  hanya sampai disitu

saja, padahal untuk meningkatkan omzet perlu pelayanan purna jual, sehingga

konsumen Anda memesan lagi.
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2.7 Definisi dan Sifat Konsumen

 Konsumen adalah setiap orang yang membeli barang atau jasa untuk

langsung dipakai. Ada beberapa sikap konsumen yang perlu diketahui antara lain

konsumen adalah raja (the consumer is king), suka dipuji, suka mencela,

bersemangat, sering bimbang, mudah marah, mudah tersinggung, dan apatis

(Effendy, 1982).

 Handoko, dan Dharmmesta (2000), membagi konsumen menjadi

konsumen akhir, pembeli industri atau pedagang perantara dan pembeli

individual. Konsumen akhir mempunyai arti sebagai individu-individu yang

melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau konsumsi

rumah tangganya.  Pembeli industri atau pedagang perantara yaitu perilaku

pembelian industri mempunyai motif  yang berbeda  serta macam individu yang

berperan di dalamnya, sedangkan pembeli individual adalah seseorang yang

melakukan pembelian tanpa ada dipengaruhi oleh lain secara langsung atau

individu yang benar-benar melakukan pembelian.

 Tipe-tipe manusia secara umum dikelompokkan menjadi tiga tipe

(Effendy, 1982), yaitu :

a. The vital type ( Endomoth)

Yaitu suatu sifat vital yang melekat pad seseorang, biasanya melekat pada

orang gemuk, gemar akan kegembiraan dan kenikmatan hidup. Gemar

berusaha mencari dan menimbun harta untuk dirinya sendiri terutama

makanan barang-barang mewah dll, dapat menjadi pemimpin yang baik, suka

bergaul  dan peduli lingkungan sekitar.
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b. The motive type (Mesomorph)

Yaitu suatu jenis tipe urat dan tulang atu mobil pengerak, biasanya badannya

berbentuk persegi, khususnya pada bahunya kepala, rahang. Tipe ini gemar

olah raga, berburu, memancing dll, suka mengatakan secara spontan mengenai

perasaannya dan ingin tahu pula reaksinya pada orang lain. Dia gembira dan

ringan tangan dalam bekerja sama asal pendekatannya tepat, memili semangat

bersaing kuat, semangat bekerja fisik yang baik dan suka pada kualitas barang

yang baik daripada harga rendah tapikualitas kurang.

c. The mental type (Ectomorph)

Yaitu suatu tipe yang lebih banyak menyangkut pada kegiatan mental.

Tubuhnya kurus, kurang kuat bila dibandingkan dengan tipe motor. Kepalanya

seperti jeruk tebalik, pengabdian dan cita-citanya besar termasuk pada cinta

kasihnya, keindahan wajahnya dan ilmu pengetahuannya. Kurang suka

bergaul dengan lingkungannya, lebih suka mengasingkan diri. Bersedia

menerima bantuan orang lain dalam menentukan keputusan, dalam melayani

orang ini sebagai penjual.

 Adapun sikap pelanggan (konsumen) dapat dibagi (Effendy, 1982), yaitu :

a. The Impatient Customer, yaitu Seorang pelanggan yang kurang sabar. Ia akan

mengeluh dengan pelayanan yang kurang cepat.

b. The Argumentative Customer, yaitu Seorang pelanggan yang datang membeli

barang, akan tetapi selalu mendebat apa yang dikatakan si penjual.

c. TheTalkative Customer, yaitu Seorang pelanggan yang banyak bicaranya dan

kadang-kadang bergurau sendirian sambil berbelanja.
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d. The Decided Customer (Positive Customer), yaitu Seorang pelanggan yang

memepunyai kepastian terhadap apa yang diinginkan dan sulit sekali merubah

pendapatnya.

e. TheResistant Customer, yaitu seorang pelanggan yang selalu ragu menghadapi

pilihan suatu barang.

f. The Economy Minded Customer, yaitu Seorang pelanggan yang mempunyai

perhitungan ekonomis.

g. The Sensitive Customer, yaitu Seorang pelanggan yang mempunyai perasaan

halus atau sensitive, ia malu-malu bertanya dan berhati-hati dalam membeli.

h. The Irritable Customer, yaitu seorang pelanggan yang suka marah kalau si

penjual kebetulan tak sesuai mengambilkan barang.

i. The Unhurried Customer, yaitu Seorang pelanggan yang selalu berhati-hati

dalam pembelian, Ia akan membeli barang yang tepat dan cukup

memuaskannya.

2.8 Perilaku konsumen

Perilaku konsumen (consumer behavior) didefinisikan sebagi kegiatan-

kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan

mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk didalamnya peruses

pengambil keputusan, pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.

Ada dua elemen penting dari arti perilaku konsuen, yaitu (1) proses pengambil

keputusan, dan (2) kegiatan fisik, yang semua ini melibatkan individu dalam

menilai, mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa ekonomis

(Handoko dan Dharmmesta, 2000).
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Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembelian suatu produk barang

atau jasa tertentu yaitu karena untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya,

faktor ekonomi,  faktor psikologi, faktor sosiologis, dan faktor anthropologis.

Faktor psikologis meliputi motif, sikap, kepribadian, dsb.

Berdasarkan pada kesadaran akan motif-motif pembelian konsumen, maka

motif pembelian dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan yang berbeda,

(Handoko dan Dharmmesta, 2000) yaitu :

• Kelompok pembeli yang mengetahui dan bersedia memberitahukan motif

pembelian terhadap produk tertentu.

• Kelompok pembeli yang mengetahui alasan mereka untuk membeli

produk tertentu, tetapi tidak bersedia memberitahukannya.

• Kelompok pembeli yang tidak mengetahui motif pembelian sesungguhnya

terhadap produk tertentu.

2.9 Definisi Kepuasan Pelanggan (konsumen)

 Kotler (2003), menjelaskan bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil)

produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapakan, jika

kinerja memenuhi harapan, pelanggan akan puas, jika kinerja melebihi harapan

amat puas atau senang. Kepuasan pelanggan menurut Rangkuti (2004) adalah

mengukur sejauh mana harapan pelanggan terhadap produk atau jasa yang

diberikan dan telah sesuai dengan aktual produk atau jasa yang ia rasakan

Kotler menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan

seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan

dibandingkan dengan harapannya, sedangkan Wilkie mendefinisikan kepuasan
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pelanggan sebagai suatu tanggapan emosial pada evaluasi terhadap pengalaman

konsumsi suatu produk atau jasa (Anonymous, 2008).

 Tjiptono (1997), menjelaskan bahwa kepuasan merupakan tingkat

perasaan konsumen yang diperoleh setelah konsumen melakukan/menikmati

sesuatu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kepuasan konsumen merupakan

perbedaan antara yang diharapkan konsumen (nilai harapan) dengan situasi yang

diberikan perusahaan (perguruan tinggi) di dalam usaha memenuhi harapan

konsumen.

 Handoko dan Dharmmesta (2000), menjelaskan bahwa faktor yang akan

menentukan apakah perusahaan dalam jangka panjang akan mendapatkan laba,

adalah banyak seedikitnya  kepuasan konsumen yang dapat dipenuhi, ini tidaklah

berarti bahwa perusahaan harus berupaya memaksimalkan kepuassan konsumen,

tetapi perusahaan harus mendapatkan laba dengan cara memberikan kepuasan

kepada konsumen.

2.10 Pengukur Kepuasan

Zeithlam dalam bukunya  Umar (2002), menyatakan bahwa terdapat lima

dimensi untuk menentukan kualitas jasa, dimensi tersebut dipaparkan sebagai

berikut :

a. Reliability yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai

dengan janji yang ditawarkan.

b. Responsiveness, adalah respons atau kesigapan karyawan dalam

membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap,

yang meliputi : kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan
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karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam

menangani transaksi dan penanganan keluhan pelanggan.

c. Assurance, aspek ini meliputi kemampuan karyawan atas ; pengetahuan

terhadap produk secara tepat, kualitas keramah tamahan, perhatian dan

kesopanan dalam memberi pelayanan, keterampilan dalam memberikan

informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan di dalam

memanfaatkan jasa yang ditawarkan dan kemampuan dalam menanamkan

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan.

d. Empathy, yaitu perhatian secara individual yang diberikan perusahaan

kepada pelanggan seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan,

kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha

perusahaan untuk memahami keinginan da kebutuhan pelanggannya.

e. Tangibles, yaitu dimensi yang meliputi penampilan fasilitas fisik seperti

gedung dan ruangan front office, tersedianya tempat parkir, kebersihan,

kerapian, kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi dan

penampilan karyawan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo

Cabang Malang yang berlokasi di Jl. Tengger Nomor 2  Kecamatan Lowok Waru

Kabupaten Malang. Pelaksanaan  pengumpulan data dimulai pada tangal 29 April

sampai dengan 29 Mei 2008.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survai dengan

pengambilan data menggunakan kuisioner, penelitian ini bertujuan untuk dapat

menjelaskan hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen.

Penelitian survai menurut Singarimbun (1989), yaitu penelitian yang mengambil

sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan

data yang pokok. Penelitian survai dapat digunakan untuk maksud (1) penjajagan

(ekploratif), (2) deskkriptif, (3) penjelasan (explanatory atau confirmatory) yakni

menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesa, (4) evaluasi, dll.

 3.3 Teknik Penarikan Sampel

 Singarimbun (1989), menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari

populasi yang akan diselidiki dan dianggap telah mewakili atau representatif dan

mencerminkan populasi. Penelitian ini dengan menggunakan teknik accidental

sampling. Sugiyono (2004), menyatakan bahwa accidental sampling adalah teknik

menentukan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, jika dipandang orang
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yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai data. Pada penelitian ini jumlah

responden sebanyak 60 konsumen Ayam Bakar Wong Solo.

Jumlah sampel sebanyak 60 responden tersebut sudah mewakili dari

jumlah populasi dari konsumen rumah makan Ayam Bakar Wong Solo cabang

Malang dan jumlah sampel dengan 60 responden.

3. 4 Kerangka Analisis dan Variabel Penelitian

§ Kerangka Analisis

Gambar 2. Alur kerangka analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap
kepuasan konsumen.

Persaingan bisnis yang semakin ketat pada saat ini, membuat para pebisnis

diharuskan untuk membuat langkah-langkah strategis untuk dapat

mempertahankan konsumennya. Langkah-langkah strategis tersebut antara lain

dengan mengevaluasi kualitas pelayanan yang telah diberikan untuk

konsumennya. Tingkat untuk dapat merasakan suatu perasaan puas setiap orang

Kenyaman tempat
Ruangan yang bersih dan rapi
Kenyaman ruangan
Penampilan karyawan yang bersih dan rapi

Kemampuan dan keterampilan melayani
Ketepatan dalam melayani pesanan
Kecepatan dalam menyajikan

Kepuasan
Konsumen (Y)

Tangible  (X1)

Reliability  (X2)

Responsiveness  (X3)
Ketepatan tindakan
Tindakan menangani keluhan
Kesiapan dan kesediaan dalam melayani
Penerimaan saran konsumen

Assurance (X4)
Keramahan terhadap pelanggan
Perhatian kepada pelanggan
Kesopanan terhadap pelanggan
Kehalalan makanan
Kelezatan makanan

Empathy (X5)
Kemudahan untuk berkunjung
Kemudahan dalam memesan
Kemampuan berkomunikasi dengan pelanggan
Penggunaan bahasa yang baik
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berbeda-beda, salah satu alasan seorang konsumen merasakan kepuasan pada saat

melakukan pembelian dikarenakan atas kualitas pelayanan yang telah diberikan.

Kualitas pelayanan yang baik akan dapat dirasakan oleh konsumen setelah

melakukan pembelian, sehingga konsumen dapat merasakan suatu perasaan

senang. Kualitas  pelayanan yang baik yang diukur berdasarkan variabel-variabel

antara lain (X1) tangible / bukti nyata, (X2) reliability / keandalan,  (X3)

responsiveness / kesigapan, (X4) assurance / jaminan, (X5) empathy / empati, di

duga beperngaruh terhadap kepuasan konsumen (Y).

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pegumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan kuisioner dan wawancara. Kuisioner yaitu sejumlah pertanyaan

yang diajukan kepada konsumen (pelanggan) yang berhubungan dengan persepsi

mereka terhadap kepuasan atas kualitas pelayanan Ayam Bakar Wong Solo.

Wawancara yaitu peneliti berdialog dengan responden atau sumber data, dalam

hal ini adalah konsumen rumah makan Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang

secara langsung .

Cara-cara untuk dapat memperoleh data, Ahmad Jamli dan Sari Winahjoe

(1992) yaitu ; 1) Data Primer, yaitu data yang harus dikumpulkan pertama kali

melalui observasi, ekperimen dan kuisioner, 2) Data sekunder yaitu data yang

sudah tersedia yang mungkin berguna untuk tujuan  survai tertentu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pengisian kuisoner yang dilakukan oleh

konsumen Ayam Bakar Wong Solo dan data sekunder diperoleh dari publikasi

internet.
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3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk menguji tingkat penggunaan alat ukur terhadap suatu gejala dan

apakah alat ukur dapat dipercaya dan dapat diandalkan, maka dilakukan :

3.6.1  Uji Validitas

  Singarimbun (1989), menyatakan bahwa validitas menunjukkan sejauh

mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur, seperti pada

penelitian yang menggunakan alat pengukur kuisioner, maka kuesioner yang

disusunnya harus mengukur apa yang ingin diukurnya. Jenis Validitas yang

digunakan adalah validitas konstruk.Validitas konstruk adalah kerangka dari suatu

konsep.

Tabel 1. Konsep Operasional
Konsep Variabel Indikator

Kualitas Pelayanan
(Quyality servis)

Tangible / Bukti
nyata (X1)

1.   Kenyamanan     tempat
2    Ruangan yang bersih dan rapi
3.   Kenyamanan ruangan
4.   Penampilan karyawan bersih dan rapi

Reliability /
Keandalan (X2)

1.   Kemampuan dan keterampilan dalam pelayanan
2.   Ketepatan melayani pesanan
3.   Selalu menyajian   dengan cepat
4.   Sudah menyajikan dengan cepat

Responsiveness /
Kesigapan (X3)

1.   Ketepatan tindakan karyawan
2.   Tindakan menangani keluhan konsumen
3.   Kesiapan dan kesediaan dalam melayani pelanggan
4.   Penerimaan saran  konsumen

Assurance /Jaminan
(X4)

1.   Keramahan kepada pelanggan
2.   Perhatian terhadap pelanggan
2. Kesopanan terhadap pelanggan
3. Kehalalan makanan
4. Kelezatan Makanan

Empathy / Empati
(X5)

1.   Kemudahan untuk berkunjung
2.   Kemudahan dalam memesan
3.   Kemampuan berkomunikasi dengan pelanggan
4.   Penggunaan bahasa yang baik

Kepuasan Kosumen  Tingkat kepuasan
konsumen

1. tidak memiliki keluhahan terhadap pelayanan
2. Keinginan untuk kembali lagi mengkonsumsi

produk
3. Memberikan informasi kepada orang lain
4. Berbicara postif

Pada setiap item pertanyaan pada setiap variabel memiliki alternatif
jawaban, dan setiap jawaban akan memiliki bobot antara lain :

Jawaban sangat setuju, diberikan bobot nilai 5
Jawaban setuju, diberikan bobot nilai 4
Jawaban ragu-ragu, diberikan bobot nilai 3
Jawaban tidak setuju, diberikan bobot nilai 2
Jawaban sangat tidak setuju, diberikan bobot nilai 1
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Kemudian dihitung korelasi masing-masing pernyataan dengan skor total,

dengan menggunakan rumus teknik korelasi dengan rumus (Singarimbun, 1989) :

r =
])(][)([

)()(
2222 YYNXXN

XXYN
Σ−ΣΣ−Σ

Σ−Σ

Keterangan :
 r  = Korelasi
 X = Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy
 Y = Kepuasan konsumen

Data dikatakan valid jika memenuhi syarat, r > 0,3 (Sugiyono, 2004).

3.6.2 Uji Reliabilitas

 Reliabilitas menurut Singarimbun (1989), yaitu indeks yang menunjukkan

sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Untuk

mengetahui reliabilitas digunakan rumus Alpha Croanbach’s (Supranto, 1997),

menurut Malhotra (1996) data dikatakan andal jika  0,6. Perkiraan keandalan

Alpha Croanbach’s Sudarmanto (2005), sebagai berikut :

   = 2 (1- 2

2
2

2
1

xS
SS −

)

Keterangan :
  = tingkat reliabilitas yang dicari
2

1S  = varians dari skor belahan ganjil
2
2S = varians dari skor belahan genap
2
xS   = varians dari skor keseluruhan

3.7 Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan beberapa metode

statistik berikut ini :

1. Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui dua variabel bebas atau

lebih terhadap variabel terikat, yang akan dihitung dengan persamaan

(Sudjana, 2003)  berikut ;
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Y = bo + b1X1 + b2 X2 + .......+ b5X5

Keterangan :
 Y    = Variabel dependen (kepuasan konsumen)
 bo   = Konstanta
 b1, b2, ... b5  = Koefisien
 X1   = Tangible (bukti nyata )
 X2  = Reliability ( keandalan )
 X3  = Responsiveness ( kesigapan)
 X4   = Assurance ( jaminan)
 X5   = Empathy (empati)

Untuk mengujinya menggunakan rumus uji F, yaitu :

F =
1)/()1(

/
2

2

−−− knR
kR

Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan, maka metode pengujian

yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Ho : 1 = 2 = ..................... k = 0

H1 : 1 2  ..................... k  0

Apabila probabilitas F hitung P < 0,05 maka Ho ditolak dan jika

probabilits F hitung P > 0,05 maka Ho diterima. Apabila Ho diterima dan

secara langsung dapat dikatakan bahwa variabel-variabel bebas yang diuji

mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel terikat.

3.8 Batasan Istilah

1.  Konsumen adalah orang yang membeli produk atau jasa yang diberikan oleh

penjual dalah hal ini adalah Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang.

2.  Kepuasan konsumen adalah suatu kesan atau respon dari konsumen setelah

mereka merasakan produk atau jasa yang telah diberikan dan membandingkan

dengan harapan-harapannya antara sangat puas, puas dan tidak puas.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Gambaran Singkat Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo

 Usaha rumah makan Ayam Bakar Wong Solo dimulai dari warisan ayah

Puspo Wardoyo sebagai pemilik Ayam Bakar Wong Solo, dengan berbekal

kesabaran, keuletan dan ketabahan serta dibantu oleh 2 orang, Puspo Wardoyo

menekuni usaha Ayam Bakar di kota Solo ini (1986).

 Tahun 1991 kawannya datang, penjual bakso di Medan (pulang ke Solo)

menyampaikan bahwa prospek bisnis rumah makan di Medan sangat bagus.

Peluang ini segera diambil Puspo Wardoyo dengan segala resikonya. Puspo

Wardoyo berpikir bahwa “Apabila di Solo terus, rasanya sulit untuk berkembang

pesat, mengingat Solo waktu itu kotanya kecil (kurang heterogen), persaingan

sangat ketat dan banyak rumah makan ayam goreng/bakar yang sudah besar”.

Dengan landasan tersebut Puspo Wardoyo berangkat ke Medan (1991) dengan

bermodal uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah). Uang tersebut

digunakan untuk mengkontrak tempat serta keperluan lain dan  Rp 700.000,-

(tujuh ratus ribu rupiah) digunakan sebagai modal usaha yang menjual daging

ayam olahan pada kedai kaki lima yang berlokasi di Jl. SMA 2 Padang Golf

Polonia Medan.

 Puspo Wardoyo pertama kali (1991) hanya menjual menu nasi dan ayam

bakar, setiap hari dapat menjual 3-4 ekor ayam yang dilakukan sendiri tanpa

karyawan, akan tetapi dengan perkembangan usahanya, maka Puspo Wardoyo

merekrut dua karyawan untuk dapat membantu usahanya, salah satu karyawan
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mengajak seorang wartawan untuk makan di rumah makan Ayam Bakar Wong

Solo (1992), karena sang wartawan merasa puas pada rumah makan Ayam Bakar

Wong Solo tersebut, maka ditulis sebuah berita dikoran dengan profil ”Sarjana

Buka Ayam Bakar Wong Solo”. Berita tersebut ternyata direspon positif oleh

masyarakat, sehingga usaha tersebut berkembang pesat dan sampai saat ini 46

outlet telah dimiliki oleh Puspo Wardoyo, salah satu cabangnya ada di Kota

Malang (Lampiran 2).

 Rumah makan Ayam bakar Wong Solo cabang Malang berdiri pada

tanggal 17 Maret 2003 yang berlokasi di Jl. Tengger 2 Malang yang merupakan

tempat yang cukup strategis dan mudah untuk dikunjungi oleh konsumennya,

karena letak rumah makan ini cukup strategis sehingga memberikan efek positif

yaitu rumah makan Ayam Bakar Wong Solo ini selalu ramai pelanggan selain dari

aspek kualitas pelayanan dan kualitas mutu produknya sendiri.

4.2 Demografi konsumen rumah makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang

Malang.

  Segmentasi pasar merupakan suatu proses untuk membagi atau

mengelompokkan konsumen kedalam kotak-kotak yang lebih homogen,

Segmentasi konsumen dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu

pendekatan a-priori dan post-hoc (Kasali, 1998). Penelitian ini menggunakan

pendekatan post-hoc, yaitu dangan mengkotak-kotakkan pasar melalui

pengumpulan data. Segmentasi dilakukan setelah data dikumpulkan dan dianalisa

sesuai dengan atribut yang dianggap penting dan tidak menggunakan data standar

yang dapat diakses oleh seluruh pemasar (Kasali, 1998).
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4.2.1  Karakteristik Demografi Konsumen

Segementasi demografi merupakan salah satu cara segmentasi yang paling

mudah dijangkau dan murah. Segmentasi demografi seperti usia, jenis kelamin,

pekerjaan, pendidikan dan pendapatan perbulan yang kemudian dihubungkan

dengan karakteristik jawaban responden. Hasil survei penelitian pada rumah

makan Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang dengan jumlah responden 60

orang. Responden dibedakan menjadi responden pria dan wanita, bila dilihat dari

jenis kelamin. Hasil survei menunjukkan komposisi responden antara pria dan

wanita sama besar, yaitu  30 orang laki-laki (50 %) dan 30 orang wanita (50 %).

Komposisi responden yang sama besar antara laki-laki dan wanita tersebut

menunjukkan bahwa menu makanan yang disajikan oleh rumah makan Ayam

Bakar Wong Solo cabang Malang diminati oleh konsumen laki-laki dan wanita

serta pelayanan yang diberikan oleh rumah makan Ayam Bakar Wong Solo dapat

diterima oleh konsumen. Komposisi responden yang sama besar tersebut juga

sangat efektif dalam penelitian tentang kepuasan yang mereka peroleh dari

kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah makan Ayam Bakar Wong Solo

cabang Malang karena persepsi yang diberikan responden tentang pengaruh

kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen dapat terwakili dengan baik

antara laki-laki dan wanita.

Responden juga dapat dikelompokkan berdasarkan usia yang terbagi

menjadi lima kelompok, yaitu usia dibawah 21 tahun, 21 sampai 30 tahun, 31

sampai 40 tahun, 41 sampai 50 tahun dan usia 50 tahun keatas. Persentase

responden terbesar terletak pada kelompok usia 21 sampai 30 tahun, yaitu sebesar

48,33 % (Tabel 2).
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      Tabel 2. Distribusi  frekuensi karakteristik responden
Karakteristik Keterangan Jumlah Persentase (%)

Usia

< 21 tahun 13 21,67
21 - 30 tahun 29 48,33
31 - 40 tahun 10 16,67
41 - 50 tahun 6 10,00
> 50 tahun 2 3,33

Total 60 100

Pendapatan /
bulan

 500000 18 30,00
600000 - 1000000 24 40,00
1100000 - 1500000 4 6,67
1600000 - 2000000 4 6,67
> 2000000 10 16,67

Total 60 100

Pekerjaan

Ibu rumah tangga 2 3,33
Wiraswasta 7 11,67
Karyawan/ti swasta 20 33,33
Pegawai Negeri 6 10,00
Pelajar/Mahasiswa 19 31,67
Lainnya 6 10,00

Total 60 100

Tingkat
Pendidikan

SMP / sederajat 1 1,67
SMU / sederajat 21 35,00
Diploma / sederajat 4 6,67
S1 / keatas 34 56,67

Total 60 100,00
        Sumber : Data Primer yang  diolah

Pada kelompok usia 21-30 tahun adalah masa umur yang paling produktif

untuk bekerja bagi seseorang, dimana pada umur 21 tahun tersebut pada

umumnya orang menginjak masa dewasa, sehingga kadang berfikirnya juga

seperti anak remaja. Anak remaja pada umumnya yaitu kebiasaan untuk

berkumpul, bermain, dan jajan bersama teman-temannya (Kasali, 1998), akan

tetapi pada umur 21-30 tahun secara umum sudah memiliki pendapatan sehingga

akan memungkinkan untuk memenuhi apa yang diinginkan, sehingga responden

yang banyak ditemui dalam penelitian ini adalah kelompok umur 21 - 30 tahun

karena rumah makan Ayam Bakar Solo sering dijadikan tempat berkumpul dalam
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acara tertentu. Pada umur 21-30 tahun pada umumnya memilki sifat kurang sabar

atau ingin segera cepat dilayani, dengan banyak ditemuinya konsumen yang

memiliki umur 21-30 tahun membuktikan  bahwa kualitas pelayanan yang

diberikan rumah makan Ayam Bakar Wong Solo dapat diterima oleh konsumen.

Hasil survei juga menunjukkan, rumah makan Ayam Bakar Wong Solo

memberikan harga yang terjangkau bagi konsumen, hal ini dapat terbukti dari

pendapatan responden kurang sama dengan Rp 500.000,- /bulan sampai dengan

pendapatan lebih dari Rp 2.000.000,-/bulan. Pada (Tabel 2) menunjukan bahwa

pendapatan perbulan kelompok responden terbesar Rp 600.000,-  sampai dengan

Rp 1.000.000,- (40 %), ini membuktikan bahwa harga menu makanan pada rumah

makan Ayam Bakar Wong Solo cabang  Malang cukup terjangkau dan biasanya

pada kelompok pendapatan tersebut banyak memiliki waktu kosong, artinya tidak

memiliki banyak pekerjaan, pekerjaannya hanya meliputi pekerjaan utamanya

saja, sehingga untuk mengisi kekosongan waktunya digunakan untuk makan di

rumah makan Ayam Bakar Wong Solo, selain alasan karena responden  cocok

dengan cita rasa yang disajikan oleh rumah makan Ayam Bakar Wong Solo.

Frekuensi pembelian responden  berpendapatan kurang sama dengan

Rp 500.000,-/bulan yang melakukan pembelian di rumah makan Ayam Bakar

Wong Solo cabang Malang sebanyak 18 orang, terbagi dengan frekuensi

pembelian kurang dari satu bulan sebanyak 9 orang atau dengan persentase 50%

(Gambar 3), yang berarti bahwa responden tersebut melakukan pembelian dengan

interval seminggu, dua minggu atau tingga minggu sekali, hal ini menunjukkan

bahwa cara berpikir konsumen seperti ini cenderung konsumtif dan lebih

mementingkan kepuasan dirinya dari pada pendapatan konsumen, namun
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responden yang membeli lebih dari satu bulan sekali juga sama besar yaitu 8

orang atau 44%, yang berarti bahwa responden melakukan pembelian dua bulan

sekali, enam bulan sekali atau satu tahun sekali, hal ini dikarenakan besarnya

pendapatan tersebut harus dibagi dengan kebutuhan lain, sehingga walaupun

responden merasakan kepuasan jika mengkonsumsi di rumah makan Ayam Bakar

Wong Solo, akan tetapi responden harus mengatur pengeluarannya salah satunya

dengan mengatur frekuensi pembelian pada rumah makan Ayam Bakar Wong

Solo cabang Malang.

Kurang 1
bulan
50%

1 bulan
sekali
6%

Lebih dari
1 bulan

44%

Gambar 3. Frekuensi pembelian responden berpendapatan  Rp 500.000,-

Jika dilihat dari status pekerjaan, maka persentase responden terbesar

terletak pada kelompok karyawan / karyawati swasta sebesar 33,33 % (Tabel 2).

Hasil tersebut mendukung data sebelumnya yaitu kelompok usia konsumen rumah

makan Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang terbesar adalah antara 21 sampai

dengan 30 tahun dan sudah memiliki penghasilan antara enam ratus ribu rupiah

sampai dengan satu juta rupiah dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta.

Kecilnya persentase responden yang berstatus sebagai Ibu rumah tangga

disebabkan cara berfikir seorang Ibu rumah tangga adalah apabila makan diluar

rumah akan terjadi pemborosan, sehingga lebih baik masak sendiri dirumah dan
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bisa lebih irit dalam pengeluaran anggaran rumah tangganya serta dapat

memperoleh selera yang diinginkan

Tingkat pendidikan responden rumah makan Ayam Bakar Wong Solo

cabang Malang yang terbesar adalah S1 keatas (masih kuliah) sebanyak 56,67 %

(Tabel 2). Mahasiswa yang sedang menempuh jenjang S1 keatas dimasukkan

kedalam pendidikan S1 keatas dikarenakan banyak responden yang masih

berstatus mahasiswa, sehingga apabila dimasukkan ke dalam pendidikan SMU

sederajat akan tidak mewakili status pekerjaannnya sebagai mahasiswa. Besarnya

responden dengan tingkat pendidikan S1 keatas (masih kuliah) tersebut

dikarenakan responden tersebut sedang kuliah di Malang, bagi mahasiswa akan

merasa senang bila mengkonsumsi menu masakan rumah makan Ayam Bakar

Wong Solo cabang Malang karena menu yang disajikan terkenal enak, sedangkan

responden yang memiliki pendidikan S1 keatas dan sudah bekerja, maka dapat

dipastikan bahwa tempat kerjanya berada pada wilayah Malang dan sudah

memiliki  pengalaman makan di rumah makan Ayam Bakar Wong Solo.

Berdasarkan asal responden antara lain Malang, Madura, Jakarta, Bali,

NTB, Semarang, Madura dan lain-lain. Hasil survei menunjukkan bahwa

responden terbesar dari daerah Malang yaitu sebesar 49 % (Gambar 4). Kecilnya

responden dari daerah lain seperti Bali, Jakarta, Madura dan Semarang dengan

persentase 3%, serta daerah lain-lain seperti Malaysia, Blitar, Situbondo,

Jombang, Sulawesi, Jember, Sidoarjo, Maluku, Madiun, Purwokerto, NTB,

Nganjuk tersebut dikarenakan (1) Pada setiap kota terdapat cabang-cabang dari

rumah makan Ayam Bakar Wong Solo atau dengan mencari cabang-cabang
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terdekat dari tempat responden, (2) Responden tersebut sedang kuliah atau bekerja

di Malang.

Lain-lain
34%

Bali
3%

Jakarta
3%

Malang
49%

Semarang
3%

NTB
5%

Madura
3%

Gambar 4. Persentase responden berdasarkan asal daerah
 Sumber : Data Primer yang  diolah

4.2.2 Perilaku konsumen rumah makan Ayam Bakar Wong Solo cabang
Malang

Perilaku konsumen (Consumer behavior) merupakan kegiatan-kegiatan

individu yang secara langsung terlibat dalam mendapat dan mempergunakan

barang atau jasa, juga termasuk di dalamnya menilai akan sebuah kualitas

pelayanan dalam suatu perusahaan atau organisasi dan pengambil keputusan

apakah produk barang / jasa  yang diberikan baik atau buruk.

Pernyataan tentang penilaian kualitas pelayanan termasuk bagian dari

perilaku konsumen diatas sesuai dengan pendapat Handoko dan Dharmmesta

(2000), mendefinisikan perilaku konsumen (Consumer behavior) sebagai

kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan

mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses

pengambilan keputusan pada persiapan dan penentu kegiatan tersebut, terdapat

dua elemen penting dari arti perilaku konsumen tersebut, yaitu  (1) proses
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pengambil keputusan, dan (2) kegiatan fisik, yang semua ini  melibatkan individu

dalam menilai, mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa

ekonomis.

Perilaku konsumen (Consumer behavior) dalam menilai kualitas

pelayanan yang diberikan rumah makan Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang

dapat terwakili dari frekuensi pembelian dari konsumen tersebut, dimana

konsumen yang merasa puas akan kualitas pelayanan yang telah diberikan, maka

frekuensi pembelian akan semakin pendek artinya lebih sering membeli karena

terdapat pemikiran positif dari konsumen sehingga menimbulkan respon untuk

segera mengkonsumsi kembali. Kasali (1998) menjelaskan bahwa ada empat

kelompok konsumen berdasarkan kuantitas pemakaian yaitu pecandu (heavy

users), pemakai rata-rata (medium Users), pemakai ringan (ligh users), dan bukan

pemakai (non users). Pengelompokan konsumen dikategorikan menjadi tiga

kategori kuantitas pembelian yaitu pembeli sering (pembelian lebih dari 7 kali

/bulan), pembeli kadang-kadang (pembelian 3-7 kali /bulan) dan pembeli jarang

(pembelian kurang dari 3 kali /bulan). Pada penelitian ini non users tidak

digunakan karena responden survei merupakan pembeli dari rumah makan Ayam

Bakar Wong Solo Cabang Malang.

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan

pembeli jarang/ ringan (ligh users), yaitu sebanyak 45% atau dengan jumlah

responden 27 orang (Gambar 5), walaupun responden yang terbanyak adalah

pembeli jarang / ringan, namun perbedaan antara tiga kategori tersebut tidak

terlalu jauh, dimana pembeli sering mencapai 28% atau dengan jumlah responden

17 orang  dan kadang-kadang mencapai 27% dengan jumlah responden 16 orang.
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Berdasarkan perbandingan hasil data tersebut khususnya pada pembeli sering

(heavy users) dengan pembelian lebih dari 7 kali /bulan, hal ini dapat diartikan

bahwa keinginan konsumen untuk kembali mengkonsumsi menu yang di sajikan

cukup besar dan kualitas pelayanan yang diberikan cukup diterima oleh

konsumen, apabila dilihat dari frekuensi untuk mendapatkan kualitas dari

pelayanan rumah makan Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang.

Pembeli sering dengan persentase 28% (Gambar 5) dapat dikelompokkan

dari pekerjaannya yaitu Karyawan/ti swasta (47%), mahasiswa/pelajar (35%),

Wiraswasta (12%) dan pegawai negeri (6%) dan untuk persentase terbesar

responden kelompok sering (heavy users) adalah karyawan/ti swasta (Gambar 6),

banyaknya pembeli sering dari karyawan/ti tersebut membuktikan bahwa harga

makanan rumah makan Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang cukup terjangkau

oleh konsumen, khususnya bagi para karyawan swasta.

Pembeli sering (heavy users) bila dilihat dari pendapatannya, maka dapat

dikelompokkan, pendapatan Rp500.000,- s/d Rp950.000,- (41,18 %),

Rp1.000.000,- s/d 1.450.000,- (35,29 %), Rp1.500.000,- s/d 1.950.000,- (5,88 %),

 Rp2.000.000 (17,65 %) (Tabel 3). Kelompok heavy users inilah yang sering

disebut sebagai konsumen pecandu atau konsumen sejati karena jarak pembelian

relatif singkat, dalam satu minggu akan mengkonsumsi lebih dari sama dengan 2

kali, hal ini membuktikan bahwa konsumen telah merasa puas terhadap kualitas

yang diberikan rumah makan Ayam Bakar Wong Solo, karena perasaan puas akan

membuat sebuah pelanggan untuk dapat kembali, sedangkan untuk pelayanan

yang tidak memuaskan akan membuat konsumen kecewa dan berpindah pada

pesaing lain. Yusuf (2000), menjelaskan bahwa salah satu kelemahan tenaga
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penjual adalah kurang memperhatikan masalah pelayanan purna jual, setelah

produknya laku, sudah merasa senang, padahal untuk meningkatkan omzet perlu

pelayanan purna jual, sehingga konsumen akan memesan lagi.

Jarang ( < 3 x
perbulan); 27;

45%

Kadang (3-7 x
perbulan); 16;

27%

Sering ( > 7 x
perbulan); 17;

28%

 Gambar 5.  Persentase responden berdasarkan tingkat pembelian
    Sumber : Data Primer yang diolah

  Tabel 3. Persentase responden kelompok sering berdasar pendapatan
Pendapatan/bulan (Rp) Jumlah Persentase (%)

500.000,- s/d 950.000,- 7 41,18
1.000.000,- s/d 1.450.000,- 6 35,29
1.500.000,- s/d 1.950.000,- 1 5,88

 2.000.000,- 3 17,65
Total 17 100

Sumber : Data Primer yang diolah

Mahasisw a/
Pelajar; 6;

35%

Wirasw asta
; 2; 12%

Pegaw ai
Negeri ; 1;

6%
Karyaw an/ti
sw asta; 8;

47%

Gambar 6. Persentase responden kelompok sering berdasarkan pekerjaan
Sumber : Data Primer yang diolah
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4.3 Proses pelayanan konsumen rumah makan Ayam Bakar Wong Solo

cabang Malang.

Proses pelayanan kepada konsumen adalah suatu bentuk pelayanan

(service) yang diberikan kepada konsumen dengan harapan agar konsumen dapat

mendapatkan suatu kepuasan terhadap pelayanan yang telah diberikan, sehingga

bentuk pelayanan tersebut dilakukan sebaik mungkin atau memiliki kualitas

pelayanan yang dinilai konsumen sebagi pelayanan yang positif, dengan demikian

apa yang diharapkan konsumen tentang pelayanan rumah makan Ayam bakar

Wong Solo cabang Malang sesuai dengan yang diperoleh konsumen.

 Kualitas pelayanan (service quality) yang diberikan oleh rumah makan

Ayam Bakar Wong Solo secara umum sudah baik, namun pada saat konsumen

terlalu ramai proses pelayanan tersebut sedikit terlambat karena pelayan atau

wiraniaga memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan banyaknya menu yang

dipesan oleh pelanggan, dengan demikian agar konsumen dapat menilai tentang

kualitas pelayanan yang diberikan rumah makan Ayam Bakar Wong Solo cabang

Malang. Proses pelayanan yang dilakukan di tempat pembelian dapat dilihat pada

lampiran 5.

4.4 Penilaian responden tentang kualitas pelayanan rumah makan Ayam

Bakar Wong Solo terhadap kepuasan.

Penilaian responden terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh

rumah makan Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang yang diukur dengan

variabel-variabel antara lain tangible/bukti nyata (X1), reliability/ keandalan (X2),

responsiveness/kesigapan (X3), assurance / jaminan (X4) dan empathy/empati
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(X5) untuk dapat mengukur variabel dependen yaitu kepuasan konsumen (Y),

secara umum dapat di deskripsikan sebagai berikut :

4.4.1  Penilaian responden terhadap variabel bukti nyata (X1)

Penilaian variabel bukti nyata (X1), yang terbagi atas indikator X1.1

(tempat yang disediakan sudah nyaman), X1.2 (ruangannya bersih dan rapi), X1.3

(ruangannya terasa nyaman) dan X1.4 (penampilan karyawan sudah bersih dan

rapi), dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rata-rata penilaian responden pada variabel bukti nyata (X1)
Indikator variabel bukti nyata (X1) Frekuensi jawaban

SS S RG TS STS Total
Tempatnya nyaman (X1.1) 16 38 6 0 0 60
Ruangannya bersih dan rapi ( X1.2) 15 36 8 1 0 60
Ruangannya nyaman (X1.3) 8 40 12 0 0 60
Penampilan karyawan bersih dan rapi (X1.4) 8 34 16 2 0 60

Total 47 148 42 3 0 240

Rata-rata* 12 37 11 1 0 60
 Sumber : Data Primer yang diolah

Tidak
setuju; 1;

2% Sangat
setuju; 12;

20%

Sangat
tidak

setuju; 0;
0%

Setuju;
37; 60%

Ragu-
ragu; 11;

18%

     Gambar 7. Persentase rata-rata penilaian responden pada variabel X1
Sumber : Data Primer yang diolah

Keterangan :
SS  = Sangat setuju
S   = Setuju
RG  = Ragu-ragu
TS   = Tidak setuju
STS   = Sangat tidak setuju
*  = Angka dibulatkan
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Hasil survei menunjukkan bahwa variabel bukti nyata (X1) yang

meliputi kenyamanan tempat, ruangan yang bersih dan rapi, kenyamanan ruangan

dan penampilan karyawan yang bersih dan rapi, maka sebanyak 37 orang (60%)

menyatakan setuju (Gambar 7), yang berarti bahwa untuk keempat indikator

tersebut diatas konsumen telah merasakan tempat dan ruangannya di rasakan

nyaman, bersih, rapi dan penampilan karyawan juga bersih dan rapi, sehingga

konsumen sudah merasakan adanya kepuasan pada variabel bukti nyata (X1) yang

diukur dengan indikator-indikator tersebut diatas.

  Terdapat seorang responden yang tidak setuju dengan indikator

ruangan rumah makan Ayam Bakar Wong Solo bersih dan rapi dan dua orang

responden tidak setuju dengan indikator bahwa penampilan karyawan sudah

bersih dan rapi, adanya responden yang tidak setuju dengan indikator tersebut

diatas dikarenakan untuk kebersihan dan kerapian ruangan serta penampilan

seseorang adalah suatu persepsi dan tergantung dari kebiasaan seorang individu,

sehingga dapat dipastikan bahwa orang yang tidak setuju dengan indikator-

indikator diatas adalah orang yang biasa hidup sangat bersih dan sangat rapi

dalam lingkungannya maupun penampilannya dan jumlah rata-rata yang tidak

setuju tersebut terlalu kecil, sehingga yang tidak setuju tersebut merupakan salah

satu kasus yang sering sekali ditemui dilapang dan dapat diabaikan, seperti yang

dijelaskan Effendy (1982), menjelaskan bahwa berbagai macam sikap pelanggan

yang tergolong sebagai the argumentative customer, yaitu seorang pelanggan

yang datang membeli barang akan tetapi selalu mendebat apa yang diaktakan

penjual.
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Responden yang menilai ragu-ragu ada 11 orang . Perasaan ragu-ragu

seseorang biasanya timbul karena memiliki harapan yang besar, namun responden

juga tidak yakin untuk dapat mewujudkannya dan berfikir lebih dalam lagi, karena

responden bingung untuk menentukan pilihan dengan dasar bahwa akan

menyatakan setuju, tapi menurut responden harus ada yang dibenahi, namun akan

menilai tidak setuju, responden menyadari belum tentu dapat melaksanakannya,

sehingga responden memberikan penilaian ragu-ragu terhadap variabel bukti

nyata. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden secara umum

menyatakan setuju (60%), tidak setuju (2%) dan ragu-ragu (18%), menunjukkan

bahwa variabel bukti nyata berpengaruh terhadap kepuasan konsumen tergantung

dari  kebiasaan hidup (keseharian) dari konsumen.

4.4.2  Penilaian responden terhadap variabel Keandalan (X2)

Penilaian variabel keandalan (X2), yang terbagi atas empat indikator

yaitu kemampuan dan ketrampilan dalam pelayanan (X2.1), ketepatan melayani

pesanan (X2.2), selalu menyajikan dengan cepat (X2.3) dan sudah menyajikan

dengan cepat (X2.4), dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rata-rata penilaian responden pada variabel keandalan (X2)
Indikator variabel keandalan (X2) Frekuensi jawaban

SS S RG TS STS Total
Kemampuan dan ketrampilan pelayanan (X2.1) 11 36 10 3 0 60
Ketepatan melayani pesanan (X2.2) 10 38 10 2 0 60
Selalu menyajikan dengan cepat (X2.3) 7 31 19 3 0 60
Sudah menyajikan dengan cepat (X2.4) 6 32 19 2 1 60

Total 34 137 58 10 1 240
Rata-rata* 9 34 15 3 0.3 60

Sumber : Data Primer yang diolah

Keterangan :
SS  = Sangat setuju
S   = Setuju
RG  = Ragu-ragu
TS   = Tidak setuju
STS   = Sangat tidak setuju
*  = Angka dibulatkan
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      Gambar 8. Persentase rata-rata penilaian responden pada variabel X2
       Sumber : Data Primer yang diolah

Hasil survei menunjukkan bahwa variabel keandalan (X2) yang

meliputi kemampuan dan ketrampilan dalam pelayanan, ketepatan melayani

pesanan, selalu menyajikan dengan cepat dan sudah menyajikan dengan cepat,

maka sebanyak 34 orang (56%) menyatakan setuju (Gambar 8), yang berarti

bahwa untuk keempat indikator tersebut diatas konsumen telah mengakui

kemampuan dan ketrampilan dalam pelayanan, ketepatan melayani pesanan,

selalu menyajikan dengan cepat dan sudah menyajikan dengan cepat, sehingga

variabel keandalan (X2) yang diukur dengan indikator-indikator tersebut diatas

telah dirasakan oleh konsumen rumah makan Ayam Bakar Wong Solo cabang

Malang, dengan demikian konsumen telah merasakan kepuasan terhadap

keandalan pelayanan yang diberikan rumah makan Ayam Bakar Wong Solo

cabang Malang.

Variabel keandalan (X2) merupakan salah satu variabel yang

menentukan kualitas pelayanan (service quality) yang diberikan sudah baik atau

belum, karena kualitas pelayanan yang diutamakan adalah kemampuan dan

ketrampilan dalam melayani, ketepatan dalam melayani dan kecepatan dalam
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menyajikan, Knapp (2002), menjelaskan bahwa ciri-ciri layanan yang baik yaitu

berpengetahuan, tidak tergesa-gesa, tidak mengelak dari tanggung jawab,

berterima kasih, pelayanan cepat, mempertimbangkan waktu pelanggan,

menyenangkan dan tersenyum, bersahabat dengan tulus serta buat pelanggan

merasa penting.

Terdapat seorang responden yang sangat tidak setuju dengan indikator

“sudah menyajkan dengan cepat”. Responden yang sangat tidak setuju dengan

indikator diatas dikarenakan pada saat responden membeli di rumah makan Ayam

Bakar Wong Solo cabang Malang, dimungkinkan pada saat itu kondisinya sangat

ramai dengan pelanggan, sehingga  pelayanan yang diberikan dirasakan terlalu

lama dan responden menolak indikator “pelayan sudah menyajikan dengan cepat”

dan hal itu merupakan salah satu kasus yang sering ditemui dalam pemasaran

serta merupakan salah satu sikap konsumen yang selalu ingin mendebat penjual

serta berusaha untuk selalu menolak dari penjual dengan harapan agar

diperhatikan oleh penjual, Effendy (1982) menjelaskan bahwa pelanggan berbagai

macam salah satunya yaitu the argumentative customer, yaitu seorang pelanggan

yang datang membeli barang akan tetapi selalu mendebat apa yang dikatakan si

penjual.

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel keandalan (X2)

yang meliputi kemampuan dan ketrampilan dalam pelayanan, ketepatan melayani

pesanan dan penyajian dengan cepat terdapat korelasi positif dengan kualitas

pelayanan, sehingga variabel keandalan akan dapat mempengaruhi kepuasan

konsumen rumah makan Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang.
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4.4.3 Penilaian responden terhadap variabel kesigapan (X3)

Penilaian variabel kesigapan (X3), yang terbagi atas indikator yaitu

ketepatan tindakan karyawan (X3.1), tindakan menangani keluhan konsumen

(X3.2), kesiapan dan kesediaan dalam melayani pelanggan (X3.3) dan penerimaan

saran konsumen (X3.4), dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rata-rata penilaian responden pada variabel kesigapan (X3)
Indikator variabel kesigapan (X3) Frekuensi jawaban

SS S RG TS STS Total
Ketepatan tindakan karyawan (X3.1) 11 37 11 1 0 60
Tindakan menangani keluhan
konsumen (X3.2) 8 32 18 2 0 60

Kesiapan dan kesediaan dalam
melayani pelanggan (X3.3) 9 36 11 4 0 60

Penerimaan saran konsumen (X3.4) 9 22 27 2 0 60
Total 37 127 67 9 0 240

Rata-rata* 9 32 17 2 0 60
  Sumber : Data Primer yang diolah
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        Gambar 9. Persentase rata-rata penilaian responden pada variabel X3
          Sumber : Data Primer yang diolah

Hasil survei menunjukkan bahwa variabel keandalan (X3) yang

meliputi ketepatan tindakan karyawan, tindakan menangani keluhan konsumen,

kesiapan, kesediaan dalam melayani pelanggan dan penerimaan saran konsumen,

Keterangan :
SS  = Sangat setuju
S   = Setuju
RG  = Ragu-ragu
TS   = Tidak setuju
STS   = Sangat tidak setuju
*  = Angka dibulatkan
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maka sebanyak 32 orang (54%) menyatakan setuju (Gambar 9), berarti bahwa

indikator tersebut konsumen telah merarasakan ketepatan tindakan karyawan saat

konsumen membutuhkan, tindakan menangani keluhan, kesiapan dan kesediaan

dalam melayani pelanggan serta saran konsumen diterima dengan baik oleh rumah

makan Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada satu orang konsumen tidak

setuju dengan indikator “ketepatan tindakan karyawan”, hal ini dikarenakan pada

saat responden membutuhkan pelayanan, namun karyawan masih melayani

konsumen lain sebab terlalu ramai dengan pelanggan sehingga responden belum

terlayani dan menolak indikator “ketepatan tindakan karyawan”, dua orang tidak

setuju dengan indikator “tindakan melayani keluhan konsumen”, hal ini

dikarenakan keluhan konsumen bermacam-macam ada yang keluhan tersebut

wajar  yaitu keluhan yang mengeluhkan tentang kualitas pelayanan seperti

pelayanan yang diberikan terlalu lama, tidak segera dilayani dan sebagainya, dan

keluhan yang tidak wajar yaitu keluhan yang tidak berhubungan sama sekali

dengan kualitas pelayanan di tempat tersebut seperti mengeluhkan anaknya,

suaminya dan sebaginya.

Sifat mengeluh sangat dipengaruhi oleh keperibadian dari konsumen

tiu sendiri. Engel, (1995) menjelaskan bahwa jenis orang yang mengeluh dan

menuntut ganti rugi cenderung orang muda dengan penghasilan dan pendidikan

tinggi dari rata-rata, secara umum konsumen ini lebih suka gaya hidup perbedaaan

dan individualis. Responden yang mengeluh tidak wajar dan suka sekali mengeluh

oleh karyawan tidak diberi tanggapan, dengan demikian responden tesebut

menolak indikator “tindakan melayani keluhan konsumen”, dan empat orang tidak
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setuju dengan pernyataan “penjual sudah siap dan sedia memberikan pelayanan

kapanpun diwaktu anda berkunjung pada jam buka”, responden yang tidak setuju

dengan pernyataan ini adalah responden yang saat berkunjung ke rumah makan

Ayam Bakar Wong Solo pada saat karyawan istirahat, sehingga karyawan masih

menggunakan waktu istirahatnya dengan sholat atau aktivitas lain yang dapat

menunjang aktivitas kinerjanya.

Dengan demikian responden yang berkunjung pada waktu istirahat

tersebut merasa kecewa dan menolak pernyataan “penjual sudah siap dan sedia

memberikan pelayanan kapanpun di waktu anda berkunjung pada jam buka”, dua

orang responden tidak setuju dengan pernyataan “penjual mau menerima saran“,

untuk indikator ini harus dibedakan saran yang positif (mendorong motivasi dan

dapat dilakukan) dan saran yang negatif (mustahil untuk dilakukan), sehingga

responden  yang tidak setuju ini kemungkinan besar menawarkan saran yang

negatif atau saran yang benar-benar tidak dapat dilakukan oleh rumah makan

Ayam Bakar Wong Solo.

Salah satu contoh saran yang tidak dapat dilakukan oleh rumah makan

Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang yaitu “seharusnya harga makanannya

lebih murah lagi, agar semua segmen pasar dapat mengkonsumsi menu makanan

Ayam Bakar Wong Solo”, saran seperti ini banyak terlintas dalam pikiran

konsumen, namun untuk menjaga kualitas mutu produksi dari rumah makan

Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang, maka saran tersebut tidak dapat

dilakukan, sehingga responden yang memiliki saran tersebut menolak bahwa

“penjual mau menerima saran”.
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Penilaian responden yang menyatakan ragu-ragu pada variabel

kesigapan sebanyak 17 orang atau 28% (Gambar 9), hal ini karena persepsi

responden tentang indikator kesigapan seperti tindakan menangani keluhan

konsumen, keluhan menurut persepsi responden yaitu semua keluhan, baik

keluhan yang berhubungan dengan kualitas pelayanan dan keluhan pribadi serta

pada indikator penerimaan saran konsumen. Konsumen mempersepsikan bahwa

semua saran akan diterima, sehingga dengan persepsi-persepsi yang ada dalam

pikiran konsumen seperti itu sehingga konsumen ragu-ragu untuk menerima

indikator tersebut. Dengan demikian dapat disimpukan bahwa responden setuju

(54%), tidak setuju (3%) dan ragu-ragu (28%), dikarenakan adanya perbedaan

persepsi dan kesalahan dalam pendefinisian indikator.

4.4.4 Penilaian konsumen terhadap variabel jaminan (X4)

Penilaian variabel jaminan (X4), yang diukur dengan lima indikator

yaitu keramahan kepada pelanggan (X4.1), perhatian kepada pelanggan (X4.2),

kesopanan terhadap pelanggan (X4.3), kehalalan makanan (X4.4) dan kelezatan

makanan (X4.5), dapat dilihat pada Tabel 7.

   Tabel 7. Rata-rata penilaian responden pada variabel jaminan (X4)
Indikar variabel jaminan (X4) Frekuensi jawaban

SS S RG TS STS Total
Keramahan kepada pelanggan (X4.1) 16 31 11 2 0 60
Perhatian kepada pelanggan (X4.2) 11 29 17 2 1 60
Kesopanan terhadap pelanggan (X4.3) 15 37 5 3 0 60
Kehalalan makanan (X4.4) 21 31 7 1 0 60
Kelezatan makanan (X4.5) 21 29 9 1 0 60

Total 84 157 49 9 1 300
Rata-rata* 17 31 10 2 0 60

 Sumber : Data Primer yang diolah

Keterangan :
SS  = Sangat setuju
S   = Setuju
RG  = Ragu-ragu
TS   = Tidak setuju
STS   = Sangat tidak setuju
*  = Angka dibulatkan
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Gambar 10. Persentase rata-rata penilaian responden pada variabel X4
Sumber : Data Primer yang diolah

Hasil survei menunjukkan bahwa variabel jaminan (X4) yang meliputi

keramahan kepada pelanggan, perhatian kepada pelanggan, kesopanan terhadap

pelanggan, kehalalan makanan dan kelezatan makanan, maka sebanyak 31 orang

(53%) menyatakan setuju (Gambar 10), yang berarti bahwa indikator-indikator

tersebut diatas konsumen telah merarasakan keramahan, perhatian, dan kesopanan

yang dilakukan karyawan rumah makan Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang.

Konsumen juga yakin bahwa makanan yang disajikan adalah halal dan

lezat, tetapi ada satu orang responden yang sangat tidak setuju dengan indikator

“perhatian kepada pelanggan”, hal ini dikarenakan setiap responden dan karyawan

memiliki sifat dan watak yang berbeda-beda, sehingga responden yang

menyatakan sangat tidak setuju ini kemungkinan besar meminta perhatian yang

berlebihan kepada karyawan, sedangkan dari pihak karyawan sendiri memiliki

keterbatasan waktu dan banyak pekerjaan yang harus ditangani, sehingga terjadi

perbedaan persepsi antara konsumen dan karyawan, dimana konsumen

menginginkan perhatian yang lebih seperti keinginan untuk diajak berbincang-

bincang dll, sedangkan karyawan sendiri hanya mampu memberikan perhatian

terhadap pelayanan seperti menanyakan menu pesanan dan segera
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memberikannya, dengan demikian perhatian yang diharapkan konsumen tidak

dapat terpenuhi, maka konsumen tersebut menolak indikator “perhatian kepada

pelanggan”.

4.4.5 Penilaian konsumen terhadap variabel empati (X5)

Variabel empati (X5), yang diukur dengan empat indikator yaitu

kemudahan untuk berkunjung (X5.1), kemudahan dalam memesan (X5.2),

kemampuan berkomunikasi dengan pelanggan (X5.3) dan penggunaan bahasa

yang baik (X5.4), dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Rata-rata penilaian responden pada variabel empati (X5)
Indikator variabel empati (X5) Frekuensi jawaban

SS S RG TS STS Total
Kemudahan untuk berkunjung (X5.1) 22 30 8 0 0 60
Kemudahan dalam memesan (X5.2) 18 32 7 2 1 60
Kemampuan berkomunikasi dengan
pelanggan (X5.3) 12 34 11 3 0 60

Penggunaan bahasa yang baik (X5.4) 13 39 7 1 0 60
Total 65 135 33 6 1 240

Rata-rata* 16 34 8 2 0 60
   Sumber : Data Primer yang diolah
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Gambar 11.  Persentase rata-rata penilaian responden pada variabel X5
 Sumber : Data Primer yang diolah

Keterangan :
SS  = Sangat setuju
S   = Setuju
RG  = Ragu-ragu
TS   = Tidak setuju
STS   = Sangat tidak setuju
* = Angka dibulatkan
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Hasil survei menunjukkan bahwa variabel empati (X5) yang meliputi

kemudahan untuk berkunjung, kemudahan dalam memesan melalui telepon,

kemampuan berkomunikasi dengan pelanggan dan penggunaan bahasa yang baik,

maka sebanyak 34 orang (57%) menyatakan setuju (Gambar 11), yang berarti

bahwa indikator-indikator tersebut diatas konsumen telah merarasakan

kemudahan untuk dapat megunjungi rumah makan Ayam Bakar Wong Solo

cabang Malang, kemudahan dalam memesan melalui telepon, kemampuan

karyawan untuk berkomunikasi dan penggunaan bahasa yang baik oleh karyawan,

tetapi ada satu orang responden yang sangat tidak setuju dengan indikator

“kemudahan dalam memesan melalui telepon”,  hal ini dikarenakan responden

pada saat melakukan pemesanan melalui telepon, ada pelanggan lain yang juga

melakukan pemesanan lewat telepon, sehingga responden belum bisa memesan

melalui telepon tersebut, dengan dasar telepon responden yang akan memesan

tidak dapat tersambung dengan baik, sehingga reponden ini menolak bahwa

pemesanan melalui telepon mudah untuk dilakukan.

4.4.6  Penilaian responden terhadap kepuasan konsumen (Y)

Variabel dependen kepuasan konsumen (Y), yang diukur dengan lima

indikator yaitu, perasaan puas setelah mengkonsumsi produk (Y.1), tidak

memiliki keluhan terhadap pelayanan (Y.2), keinginan untuk kembali lagi

mengkonsumsi produk (Y.3), memberikan informasi kepada orang lain (Y.4) dan

berbicara positif tentang Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang (Y5), dapat

dilihat pada Tabel 9.
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Tabel 9. Rata-rata penilaian responden pada variabel kepuasan (Y)
Indikator variabel kepuasan (Y) Frekuensi jawaban

SS S RG TS STS Total
Perasaan puas setelah mengkonsumsi produk (Y.1) 21 35 4 0 0 60
Tidak memiliki keluhan terhadap pelayanan (Y.2) 10 30 15 5 0 60
Keinginan untuk kembali lagi mengkonsumsi
produk (Y.3) 16 32 10 2 0 60

Memberikan informasi kepada orang lain (Y.4) 18 32 7 1 2 60
Berbicara positif tentang Ayam Bakar Wong Solo
cabang Malang (Y.5) 11 38 9 1 1 60

Total 76 167 45 9 3 300
Rata-rata* 15 33 9 2 0 60

    Sumber : Data Primer
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      Gambar 12.  Persentase rata-rata penilaian responden terhadap Y.
       Sumber : Data Primer yang diolah

Hasil survei menunjukkan bahwa variabel dependen kepuasan konsumen

(Y) yang meliputi perasaan puas setelah mengkonsumsi produk, tidak memiliki

keluhan terhadap pelayanan, keinginan untuk kembali lagi mengkonsumsi produk,

memberikan informasi kepada orang lain dan berbicara positif tentang Ayam

Bakar Wong Solo cabang Malang, maka sebanyak 33 orang (56%) menyatakan

setuju (Gambar 12), yang berarti bahwa indikator-indikator tersebut diatas

konsumen telah merarasakan puas setelah mengkonsumsi produknya Ayam Bakar

Wong Solo cabang Malang, tidak mengeluh dengan pelayanannya, ada keinginan

Keterangan :
SS  = Sangat setuju
S   = Setuju
RG  = Ragu-ragu
TS   = Tidak setuju
STS   = Sangat tidak setuju
*  = Angak dibulatkan
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mengkonsumsi produknya, dan memberikan informasi kepada orang lain serta

berbicara positif tentang rumah makan Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang,

namun ada dua orang responden yang sangat tidak setuju  dengan indikator

“Memberikan informasi kepada orang lain” dan satu orang responden sangat tidak

setuju untuk berbicara positif tentang Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang,

hal ini dikarenakan responden sangat ingin menjaga komitmennya, dimana

responden tak ingin terbebebani untuk selalu menginformasikan rumah makan

Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang kepada orang lain, sehingga responden

menolak indikator tersebut dengan maksud agar tidak memiliki beban tersebut,

serta menolak untuk selalu berbicara positif tentang rumah makan Ayam Bakar

Wong Solo cabang Malang, dikarenakan responden menyakini bahwa semua yang

ada di dunia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga responden

menolak untuk selalu berbicara positif tentang rumah makan Ayam Bakar Wong

Solo cabang Malang.

4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat pengukur

itu mampu mengukur apa yang diukur, pengujian validitas dalam penelitian ini

menggunakan program komputer SPSS versi 16.00, dengan mengetahui korelasi

masing-masing variabel (rx), dengan nilai korelasi (rx) > 0,3, maka variabel

tersebut dikatakan valid. Sudarmanto (2004), yang diperkuat dengan

Singarimbun (1989), menjelaskan bahwa validitas menunjukkan sejauh mana

suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur, seperti pada penelitian

yang menggunakan alat pengukur kuisioner.Data dikatakan valid jika memenuhi

syarat, r > 0,3 (Sugiyono, 2004).
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   Tabel 10. Ringkasan Hasil Tes Uji Validitas Kuisioner
No Variabel Item r Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bukti nyata (X1)

Keandalan (X2)

Kesigapan (X3)

Jaminan (X4)

Empati (X5)

Kepuasan Konsumen
(Y)

X1-X1.1
X1-X1.2
X1-X1.3
X1-X1.4

X2-X2.1
X2-X2.2
X2-X2.3
X2-X2.4

X3-X3.1
X3-X3.2
X3-X3.3
X3-X3.4

X4-X4.1
X4-X4.2
X4-X4.3
X4-X4.4
X4-X4.5

X5-X5.1
X5-X5.2
X5-X5.3
X5-X5.4

Y-Y.1
Y-Y.2
Y-Y.3
Y-Y.4
Y-Y.5

0,743
0,789
0,840
0,756

0,694
0,881
0,879
0,857

0,706
0,786
0,775
0,827

0,814
0,848
0,864
0,849
0,636

0,593
0,843
0,863
0,826

0,552
0,779
0,888
0,864
0,791

Valid
Valid
Valid
Valid

Valid
Valid
Valid
Valid

Valid
Valid
Valid
Valid

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Valid
Valid
Valid
Valid

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

     Sumber : Data Primer yang  diolah

Uji reliabilitas yaitu uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana

suatu hasil pengukuran relatif konsisten, untuk mengetahui variabel tersebut

reliabel atau tidak, dapat diketahui dari nilai alpha croanbach’s dan variabel

dikatakan reliabel apabila nilai alpha croanbach’s  0,6 , Supranto (1997),

menjelaskan bahwa Untuk mengetahui reliabilitas digunakan rumus Alpha

Croanbach’s dan Malhotra (1996) menambahkan data dikatakan andal (reliable)

jika  0,6. Karena dalam penelitian ini menggunakan program komputer SPSS

versi 16.00, maka nilai  alpha croanbach’s ( ) sudah dapat dilihat pada output

reliability stastic (Lampiran 7).
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   Tabel 11. Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas
No Variabel   Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bukti nyata (X1)
Keandalan (X2)
Kesigapan (X3)
Jaminan (X4)
Empati (X5)
Kepuasan Konsumen (Y)

0,913
0,908
0,903
0,914
0,904
0,917

Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

      Sumber : Data Primer yang  diolah

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Regresi Linier Berganda dan Interpretasinya

Hasil analisis data dengan menggunakan program komputer SPSS versi

16.00, diperoleh hasil sebagai berikut, Tabel 12.

   Tabel 12. Hasil Analisis Uji Regresi Linier Berganda
No. Variabel Koefisien Signifikansi
1. * Konstanta

       Bukti nyata (X1)
       Keandalan (X2)
       Kesigapan (X3)
       Jaminan (X4)
       Empati (X5)

2,165
0,069
0,291
0,023
0,244
0,435

0,36
0,70
0,05
0,89
0,22
0,05

2.  R2 (R square) = 0,581
   Sumber : Data primer yang diolah

Hasil analisis uji regresi diatas, diperoleh persamaan regresi linier

berganda  sebagai berikut :

Y = 2,165 + 0,069 X1 + 0,291 X2 + 0,023 X3 + 0,244 X4 + 0,435 X5.

Persamaan garis garis regresi yang diperoleh diatas, dapat diinterpretasikan bahwa

koefisien konstanta (b0) = 2,165, berarti apabila nilai dari X1, X2, X3, X4 dan X5

sama dengan nol, maka besarnya variabel dependen Y akan sebesar 2,165 persen ;

koefisien X1 = 0,069, berarti apabila nilai X1 naik sebesar satu poin dan variabel

lain tetap, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,069 persen ; koefisien X2 =

0,291, berarti apabila nilai X2 naik sebesar satu poin dan nilai variabel lain tetap,
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maka  variabel Y akan meningkat sebesar 0,291 persen; koefisien X3 = 0,023,

berarti bahwa apabila nilai X3 naik satu poin, sementara nilai variabel lain tetap

maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,023 persen; koefisien X4 = 0,244 yang

berarti bahwa, kenaikan nilai sebesar satu poin pada X4, nilai variabel lain tetap

maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,244 persen; koefisien X5 = 0,435, yang

berarti bahwa, kenaikan nilai sebesar satu poin pada X5, sementara nilai variabel

lain tetap maka tingkat variabel Y akan meningkat sebesar 0,435 persen.

Hasil analisis yang dilakukan dan sesuai dengan persamaan garis regresi

yang diperoleh, maka kualitas pelayanan (service quality) yang diukur dengan

variabel bebas Tangible (X1), Reliability (X2), Responsiveness (X3), Assurance

(X4) dan Empathy (X5) secara bersama-sama berpengaruh signifikan, seperti

yang tercantum hasil output regresi pada Lampiran 8 pada Annovab tertera nilai

sig. 0.000a, nilai tersebut memberi makna bahwa variabel bebas Tangible (X1),

Reliability (X2), Responsiveness (X3), Assurance (X4) dan Empathy (X5)

berpengaruh sangat signifikan terhadap kepuasan konsumen (Y), untuk

mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas  secara bersama-sama, dapat dilihat

dari besarnya nilai koefisien determinannya (R2), pada Tabel 13 nilai R2 sebesar

0,581, ini berarti bahwa kepuasan konsumen yang dipengaruhi oleh variabel bebas

Tangible (X1), Reliability (X2), Responsiveness (X3), Assurance (X4) dan

Empathy (X5) secara bersama-sama mempengaruhi 58,1 persen dan 41,9 persen

kepuasan konsumen dipengaruhi oleh variabel lain.

Besarnya masing-masing variabel bebas yang berpengaruh pada variabel

dependen (Y) diketahui dengan uji parsial, Sudjana (1983), menjelaskan bahwa

pengujian pengaruh secara parsial dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya
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pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Teknik uji parsial

yang dilakukan yaitu dengan melihat nilai signifikasi pada hasil analisis data

dengan menggunakan program komputer SPSS versi 16.00, dimana variabel

secara parsial dikatakan signifikan jika nilai sig. t < , Sudarmanto (2005),

menjelaskan bahwa apabila signifikansi t yang digunakan sebagi ukuran pada uji

parsial, maka nilai signifikansi t harus dibandingkan dengan tingkat alpha yang

ditetapkan, Ho ditolak dan Ha diterima apabila signifikansi t hitung < alpha yang

ditetapkan. Alpha yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 % (0,05), pada

Tabel 18, nilai signifikasi X1, X2, X3, X4 dan X5 berturut-turut dan adalah 0,70;

0,05; 0,89; 0,22 dan 0,05 sehingga variabel-variabel bebas yang berpengaruh

secara signifikan terhadap variabel dependen Y (kepuasan konsumen) yaitu

keandalan/Reliability (X2) dan empati/emphaty (X5), sedangkan bukti

nyata/Tangible (X1), kesigapan/Responsiveness (X3) variabel jaminan/Assurance

(X4) kurang signifikan karena nilai signifkansi t jauh lebih besar dari nilai alpha

yang ditetapkan.

Variabel keandalan (reliability) dan variabel empati (empathy)

berpengaruh signifikan pada kepuasan konsumen, karena variabel keandalan yang

diukur dengan indikator kemampuan dan keterampilan dalam pelayanan,

ketepatan melayani pesanan, sudah menyajikan dengan cepat dan sudah

menyajikan dengan cepat merupakan variabel yang terus dilatih dalam kinerja

rumah makan Ayam Bakar Wong Solo, dimana rumah makan tersebut sebelum

memulai pekerjaannya selalu diadakan kuliah tujuh menit (kultum) yang

dilakukan oleh karyawan dan karyawati, adapun tujuan dari kegiatan tersebut

yaitu memotivasi seluruh karyawan rumah makan Ayam Bakar Wong Solo
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cabang Malang dan mengingatkan kepada seluruh karyawannya bahwa pekerjaan

yang dilakukan adalah untuk ibadah, yaitu suatu pengabdian manusia kepada

tuhannya dan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh serta dkeikhlasan

sehingga dengan adanya motivasi tersebut, maka variabel keandalan akan

meningkat dan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen.

Variabel empati (empathy) yang diukur dengan indikator kemudahan

untuk berkunjung, kemudahan dalam memesan, kemampuan berkomunikasi

dengan pelanggan dan penggunaan bahasa yang baik juga berpengaruh signifikan

terhadap kepuasan konsumen karena indikator kemudahan untuk berkunjung dan

kemudahan dalam memesan merupakan faktor penunjang yang mempengaruhi

kemudahan akses bagi para konsumen, sehingga konsumen mudah untuk

menemukan rumah makan tersebut, dengan mudahnya untuk mengunjungi dan

mudahnya dalam memesan mebuat para konsumen selalu ingin mampir kembali,

dengan demikian terbukti bahwa kepuasan konsumen dipengaruhi oleh

kemudahan berkunjung dan kemudahan untuk memesan, selanjutnya pada

indikator empati yaitu kemampuan berkomunikasi dengan pelanggan dan

penggunaan bahasa yang baik dapat berpengaruh signifikan karena pada

pelaksanaan kuliah tujuh menit (kultum) yang dilaksanakan sebelum mulai

bekerja akan dapat meningkatkan kemampuan bekomunikasi para karyawan

Ayam Bakar Wong Solo, sehingga kemampuannya berkomunikasi dengan

pelanggan dapat lebih baik, lancar dan dapat menggunakan dengan bahasa yang

baik dan sopan, dengan demikian variabel empati berpengaruh signifikan pada

kepuasan pelanggan.
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Variabel bukti nyata (X1), kesigapan (X3) dan jaminan (X4)   tidak

berpengaruh signifikan pada kepuasan konsumen karena pada variabel bukti nyata

yang diukur dengan indikator kenyamanan tempat, ruangan yang bersih dan rapi,

kenyamanan ruangan dan penampilan karyawan yang bersih dan rapi merupakan

suatu variabel fisik yang mudah ditemui rumah makan yang lain, selain itu pada

variabel bukti nyata ini setiap harinya tidak mengalami perubahan yang lebih baik

dan cenderung tetap bahkan berkurang kualitasnya karena sudah lama, seperti

desain interior ruangan yang mulai hari pertama sampai sekarang cenderung tetap,

dengan demikian dapat membuat konsumen merasa bosan, sehingga variabel

bukti nyata tidak berpengaruh signifikan pada kepuasan konsumen.

Variabel kesigapan yang diukur dengan indikator ketepatan tindakan

karyawan, tindakan menangani keluhan konsumen, kesiapan dan kesediaan dalam

melayani pelanggan dan paenerimaan saran konsumen, tidak berpengaruh

signifikan terhadap kepuasan konsumen karena ketepatan tindakan karyawan

merupakan akibat dari kemampuan dan ketrampilan dalam pelayanan yang

merupakan indikator variabel keandalan, sehingga  penyebab kepuasan konsumen

bukan dari ketepatan tindakan karyawan melainkan bersumber pada kemampuan

dan ketrampilan dalam pelayanan.

Indikator kesigapan kesiapan dan kesediaan dalam melayani pelanggan,

menurut persepsi konsumen merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan

oleh pelayan dan banyak ditemui pada rumah makan yang lainnya. Indikator

penerimaan saran konsumen tidak berpengaruh signifikan karena jarang sekali

konsumen yang memiliki saran dan menyatakannya kepada rumah makan Ayam
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Bakar Wong Solo, dengan demikian variabel kesigapan tidak berpengaruh

terhadap kepuasan konsumen.

Variabel jaminan yang diukur dengan indikator  keramahan kepada

pelanggan, perhatian terhadap pelanggan, kesopanan terhadap pelanggan,

kehalalan makanan dan kelezatan makanan tidak berpengaruh signifikan terhadap

kepuasan konsumen karena responden yang datang berasal dari daerah yang

berbeda-beda dan memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang indikator-

indikator dari jaminan, sehingga konsumen ada yang memiliki persepsi belum

merasakan keramahan, perhatian dan kesopanan yang diberikan rumah makan

Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang.

Indikator kehalalan makanan dan kelezatan makanan tidak berpengaruh

signifikan terhadap kepuasan konsumen karena  indikator tersebut merupakan

suatu kewajiaban bagi rumah makan khususnya rumah makan muslim dan

indikator tersebut banyak ditemui pada rumah makan yang lain, dengan demikian

variabel jaminan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis tentang “Kualitas pelayanan  terhadap kepuasan konsumen

R.M Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang”  dapat disimpulan bahwa :

1. Kualitas jasa pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan  konsumen

Ayam Bakar Wong Solo cabang Malang sebesar 58,1 persen.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan

konsumen yaitu keandalan/reliability dan empati/empathy.

5.2 Saran

Kepuasan konsumen meningkat jika kualitas pelayanan ditingkatkan,

dalam meningkatkan kualitas pelayanan, sebaiknya perlu ditingkatkan pada

faktor-faktor bukti nyata yang dapat dilakukan dengan perbaruan interior ruangan,

pemberian kipas angin. Kesigapan yang dapat dilakukan dengan melatih

karyawan untuk selalu bertindak cepat jika ada konsumen yang mengeluh dan

jaminan yang dilakukan dengan selalu bertindak ramah dan memberi perhatian

kepada konsumen. Hal ini dilakukan karena faktor-faktor tersebut terbukti kurang

berpengaruh signifikan. Faktor-faktor keandalan dan empati perlu dipertahankan

dan ditingkatkan karena faktor itu dapat mempengaruhi kepuasan konsumen,

dengan peningkatan faktor-faktor tersebut maka kualitas pelayanan akan lebih

baik dan kepuasan konsumen akan semakin tinggi.
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