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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING COSTUMER 

SATISFACTION IN BUYING LOCAL FAST FOOD FRIED 

CHICKEN IN MALANG CITY 
 

Mella Anggun Carlina, Budi Hartono and Umi Wisapti Ningsih 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the factors affecting customer 

satisfaction in buying local fast food fried chicken in Malang city. 
This research was conducted during month of February 2012. The 

selection of respondents was taken by accidental sampling. The data 

obtained was analyzed by quantitative descriptive analysis and 
multiple linear regressions. Consumers buying local fast food fried 

chicken assumed that by the price offered, fast and friendly service 

given, accesibility of the fast food places, and the wide of parking 

space have made the consumer feel satisfied. Calculation of multiple 
regression analysis showed that the variable of product quality, service 

quality, and accessibility significantly influence the consumer 

satisfaction while for the variable of product price, it has no 
significant impact on customer satisfaction. 

 

Keywords: Consumer Satisfaction, local fast food fried chicken. 
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ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEPUASAN KONSUMEN DALAM MEMBELI AYAM GORENG 

FAST FOOD LOKAL  

DI KOTA MALANG 

 

Mella Anggun Carlina, Budi Hartono dan Umi Wisapti Ningsih 

 

RINGKASAN 

 
Kota Malang merupakan salah satu daerah yang terdapat kurang 

lebih 10 waralaba lokal. Tempat waralaba lokal yang terdapat di Kota 

Malang letaknya strategis dan mudah dijangkau serta penyajiannya 

yang cepat dan praktis membuat konsumen sering berkunjung untuk 

membelinya. Selain itu, rasa, harga, dan pelayanan sangat 

mempengaruhi konsumen yang berkunjung dalam melakukan 

pembelian ayam goreng fast food. 

Tempat penelitian ini dilakukan di lima lokasi yaitu di C’Bezt 

friedchicken, Amazy Chicken dan Potatoes Crips, Quick Chicken, 

Jacson, JFC (Jajar Fried Chicken). Pengumpulan data lapang 

dilaksanakan selama bulan Februari 2012. Waktu pengambilan 

responden dilakukan pada siang hari mulai pukul 11.00 sampai 13.00 

WIB dan malam hari pukul 19.00 sampai 21.00 WIB. Pada hari Sabtu 

dan Minggu karena banyak pengunjung yang datang pada saat itu. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) kepuasan 

konsumen dalam membeli ayam goreng fast food lokal di Kota 

Malang: (2) faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen 

dalam membeli ayam goreng fast food lokal di Kota Malang.  

Pemilihan responden diambil secara accidental sampling yaitu 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang konsumen yang kebetulan ditemui cocok 

sebagai sumber data. Responden yang dijadikan sampel adalah 

konsumen yang datang ke lokasi dan melakukan pembelian ayam 
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goreng fast food baik anak - anak sampai dewasa memiliki umur 10 

sampai 55 tahun. Data yang telah didapat dianalisa secara deskriptif 

kuantitatif dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 

program SPSS. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan analisis 

regresi linier berganda dari 4 variabel bebas yaitu variabel kualitas 

produk (X1), harga (X2), kualitas pelayanan (X3), dan kemudahan (X4) 

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen 

dalam membeli ayam goreng fast food lokal di Kota Malang. 

Besarnya pengaruh dari keempat variabel 25,4% dan sisanya 74,6% 

adalah pengaruh dari varibel bebas lain yang tidak disertakan dalam 

penelitian misalnya faktor keuangan responden dan faktor tempat 

yang strategis. Sedangkan, Uji setiap variabel pada variabel kualitas 

produk (X1), variabel kualitas pelayanan (X3), variabel kemudahan 

(X4) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen kecuali 

variabel harga (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. Besarnya pengaruh variabel kualitas produk (X1) sebesar 

5,82%, variabel harga (X2) sebesar 1,89%, variabel kualitas pelayanan 

(X3) sebesar 6,52%, dan variabel kemudahan (X4) sebesar 11,09%. 

Kesimpulan penelitian bahwa konsumen yang melakukan 

pembelian ayam goreng fast food lokal menyatakan bahwa harga 

produk yang ditawarkan, pelayanan yang cepat dan ramah, tempat 

rumah makan cepat saji yang mudah dijangkau, dan tempat parkir 

yang luas membuat konsumen merasa puas pada saat berkunjung dan 

mengkonsumsi produk tersebut. Pada perhitungan analisis regresi 

linier berganda menunjukkan bahwa variabel kualitas produk, variabel 

kualitas pelayanan, variabel kemudahan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen kecuali variabel harga tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen dalam pembelian ayam 

goreng fast food lokal di Kota Malang. 

Saran – saran pada saat penelitian yaitu sebagai produsen 

sebaiknya dalam menyediakan minuman tidak hanya satu jenis 
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minuman tetapi diversifikasi terhadap minuman misalnya berbagai 

jenis minuman tradisional. Pada pelayanan fasilitas sebaiknya 

produsen lebih menyediakan fasilitas yang lebih lengkap salah satunya 

tempat wifi, dan ruangan khusus untuk merokok. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di wilayah Indonesia persaingan bisnis telah membuat 

berbagai perusahaan berlomba untuk merebut dan menjadi 

penguasa pasar. Kemajuan ilmu dan teknologi serta keadaan 

ekonomi yang semakin membaik dapat menyebabkan 

perubahan pola konsumsi pada masyarakat dan menjadikan 

konsumen lebih banyak melakukan pertimbangan dalam 

pemilihan keputusan pembelian suatu produk yang akan 

dikonsumsi. Salah satu produk makanan yang sekarang 

digemari oleh konsumen yaitu ayam goreng fast food (fried 

chicken).  

Produksi daging dalam negeri tahun 2010 sebesar 

2.365.670 ton dipenuhi dari ayam pedaging 1.214.340 ton 

(51,33%), dan konsumsi daging sebesar 7,75 kg/kapita/tahun 

dipenuhi dari daging ayam sebanyak 3,80 kg (49%) (Aninomus, 

2012). Hal ini menjadikan terciptanya restoran waralaba lokal 

yang menjual ayam goreng fast food. Ayam goreng fast food 

(fried chicken) merupakan makanan yang terbuat dari bahan 

dasar daging ayam yang dilumuri tepung bumbu jadi kemudian, 

digoreng dengan menghasilkan rasa yang gurih dan renyah. 

Bisnis ini cukup menjanjikan dalam pasar produk 

makanan cepat saji di Indonesia. Persaingan bisnis waralaba 

menjadi sangat kompetitif, terutama dengan banyaknya jumlah 

restoran waralaba lokal. Pada tahun 2001 jumlah waralaba asing 

tumbuh kembali sebesar 8,5% sedangkan waralaba lokal 

meningkat 7,69% (Deperindag, 2001).   

Waralaba lokal merupakan restoran yang menyediakan 

makanan cepat saji khususnya ayam goreng fast food (fried 
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chicken). Tempat ini juga menyediakan berbagai macam produk 

ayam goreng fast food lainnya. Harga ayam goreng fast food 

lokal yaitu sekitar Rp 9.000 untuk paket 1 (nasi, ayam goreng 

dada, minum) sedangkan, harga ayam goreng fast food yang 

berlisensi asing misalnya di KFC yaitu sekitar Rp. 23.000 untuk 

paket take away (nasi, ayam goreng dada, minum). Pemilik 

restoran ayam goreng fast food lokal juga selalu melakukan 

inovasi – inovasi baru pada produk seperti chicken teriyaki, 

chicken popcorn mayo, chicken katsu, chicken cheese saos, dan 

chicken stick.  

Kota Malang merupakan salah satu daerah yang terdapat 

kurang lebih 10 waralaba lokal. Tempat waralaba lokal yang 

terdapat di Kota Malang letaknya strategis dan mudah 

dijangkau serta penyajiannya yang cepat dan praktis membuat 

konsumen sering berkunjung untuk membelinya. Selain itu, 

rasa, harga, dan pelayanan sangat mempengaruhi konsumen 

yang berkunjung dalam melakukan pembelian ayam goreng fast 

food. Pemilik restoran juga perlu mengetahui karakteristik 

konsumen dan kepuasan konsumen dalam melakukan 

pembelian produk ayam goreng fast food sehingga penelitian ini 

di fokuskan pada “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi 

Kepuasan Konsumen Dalam Membeli Ayam Goreng Fast Food 

Lokal Di Kota Malang” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kepuasan konsumen dalam membeli ayam 

goreng fast food lokal di kota Malang? 
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2. Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen dalam membeli ayam goreng fast food lokal di 

kota Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah : 

1. Untuk menganalisis kepuasan konsumen dalam membeli 

ayam goreng fast food lokal di kota Malang. 

2. Untuk menganalisis faktor - faktor apa saja yang 

mempengaruhi konsumen dalam membeli ayam goreng 

fast food lokal di kota Malang. 

 

1.4 Kegunaan 

Kegunaan penelitian diantaranya : 

1. Bagi pemilik restoran ayam goreng fast food, penelitian 

ini dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik 

konsumen dan faktor - faktor yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen dalam membeli ayam goreng fast 

food. Informasi dapat digunakan sebagai strategi 

pemasaran produk untuk mengembangkan kualitas 

produk dan untuk meningkatkan produk penjualan. 

2. Bagi mahasiswa, penelitian dapat di gunakan untuk 

menerapkan ilmu yang telah di peroleh di bangku kuliah, 

di lapang dan dapat memberikan wawasan, pengalaman 

dan informasi tentang kepuasan konsumen sehingga 

dapat mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di 

lapang. 

3. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang memiliki topik 

yang sama dengan peniliti ini. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Sekitar kurang lebih 10 jumlah waralaba lokal yang 

terdapat di Kota Malang yang sebagian menguasai pasar, 

dengan memasarkan berbagai produk dengan mutu dan kualitas 

produk yang sangat bervariasi. Berkembangnya informasi yang 

mudah diakses di masyarakat saat ini, menjadikan konsumen 

lebih selektif dalam pemilihan produk makanan yang 

penyajiannya praktis dan penyajiannya cepat. Salah satu produk 

makanan yang mempunyai penyajian praktis dan cepat yaitu 

ayam goreng fast food (Fried chicken). Di samping 

penyajiannya praktis dan cepat harga ayam goreng fast food 

juga murah yaitu sekitar Rp 9.000 untuk paket 1 (nasi, ayam 

goreng dada, minum)  khusus untuk ayam goreng fast food 

lokal. Meningkatnya konsumen dalam mengkonsumsi produk 

makanan fast food membuat para pengusaha restoran cepat saji 

selalu melakukan inovasi - inovasi terbaru pada produk ayam 

goreng fast food seperti chicken teriyaki, chicken popcorn 

mayo, chicken katsu, chicken cheese saos, dan chicken stick. 

Kepuasan konsumen  sangat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya kualitas produk, harga, kualitas pelayanan, 

dan tingkat kemudahan. Hal ini sebagai faktor pendorong 

produsen atau pengusaha waralaba untuk meningkatkan usaha 

tersebut agar konsumen merasa puas dengan produk yang 

ditawarkan. Kepuasan adalah perasaan senang atau kekecewaan 

seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) 

produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang 

diharapkan. Jika kinerjanya dibawah harapan, pelanggan tidak 

puas. Jika kinerjanya memenuhi harapan, pelanggan puas. Jika 

kinerjanya melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang. 

(Kotler, 2007) 

Konsep penelitian kepuasan konsumen terhadap 

pembelian ayam goreng fast food lokal di Kota Malang 
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bertujuan untuk mengetahui kepuasan konsumen dan faktor – 

faktor yang mempengaruhi konsumen dalam mengkonsumsi 

ayam goreng fast food. Konsep penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Restoran Ayam Goreng Fast Food Lokal 

Karakteristik Konsumen : 

- - Usia 

- - Jenis kelamin 

- - Alamat 

- - Pekerjaan 

- - Pendidikan  

 

-  

Analisis Deskriptif Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen 

Kualitas Produk :  

- - Kerenyahan 

- - Gurih 

- - Keempukan daging 

- Bagian kesukaan 

Daging Ayam 

 

Harga : 

Harga ayam goreng  

fast food lokal 

Kualitas Pelayanan : 

- Kebersihan   fasilitas 

- Kecepatan    pelayanan 

- Keramahan   

pelayanan 

- Kenyamanan fasilitas 

Kemudahan : 

- Kemudahan mencapai 

lokasi 

- Kemudaahan tempat parkir 

- Kemudahan mendapatkan 

tempat duduk 

Kepuasan Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Fast Food 

Fast food sebagai makanan yang dapat disiapkan dan 

dikonsumsi dalam waktu yang singkat biasanya, merupakan 

makanan orang – orang yang mempunyai waktu singkat 

untuk memasak atau menyediakan makanan selain, 

memiliki waktu penyajian yang cepat, makanan ini biasanya 

dikonsumsi oleh orang – orang yang sibuk atau memiliki 

gaya hidup modern yang menginginkan kepraktisan serta 

kemudahan (Bertram, 1975). 

Sari (2005) menjelaskan bahwa restoran siap saji 

adalah restoran yang menyediakan makanan dengan cepat 

pada saat makanan dipesan. Makanan yang disajikan 

seringkali dinamakan  fast food. Sebelum dinamakan 

restoran cepat saji (quick service restaurants/QSR),  outlet  

yang menjual fast food dinamakan fast food restaurant. 

Makanan yang disajikan dan disiapkan untuk dapat segera 

disajikan, dapat dilakukan dengan cara dioven atau 

dipanaskan sehingga, tidak membutuhkan proses yang  

rumit. Produk dapat berupa  sandwich, burger, pizza, fried 

chicken, french fries, chicken nuggets, fich and chips, ice 

cream  dan sejenisnya. Industri  fast food berasal dan 

berkembang dari Amerika Serikat. Salah satu contoh 

restoran fast food yang memiliki perkembangan dan 

jaringan terluas di dunia adalah McDonald’s yang berasal 

dari Amerika Serikat. 
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2.2 Penggolongan Fast Food 

Restoran fast food terbagi menjadi dua golongan besar. 

Golongan pertama didasarkan pada kronologi sejarah 

perkembangan fast food, maka tipe fast food di Indonesia dapat 

dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu : 1) Coffe shop gaya 

Amerika seperti Mc Donald’s, Burger King, Kentucky, Fried 

Chicken, 2) Restoran tradisional gaya Indonesia seperti restoran 

Padang dan warung tegal, 3) Restoran bentuk baru yaitu 

mengaitkan produk baru dengan lokasi strategis, contohnya 

Hard Rock Café. Penggolongan berikutnya berdasarkan menu. 

Jika dilihat dari menu yang ditawarkan, maka fast food di 

Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu 

pertama, menu barat seperti hamburger, sandwich, pizza, ayam 

goreng, kentang goreng, salad, dan beraneka jenis roti. Kedua, 

bermenu tradisional seperti ketoprak, lontong sayur, karedok, 

empek – empek, es campur, pisang goreng, tahu goreng, 

wedang jahe dan bandrek (Hubies, 1993).  

 

2.3 Definisi Konsumen  

Konsumen didefinisikan sebagai individu atau 

kelompok yang berusaha memenuhi atau mendapatkan 

barang atau jasa yang dipengaruhi untuk kehidupan pribadi 

atau kelompoknya (Kotler, 2000).  

Sudarmiatin (2009) menjelaskan bahwa konsumen 

adalah orang atau organisasi yang membeli barang atau jasa 

untuk dikonsumsi atau dijual kembali atau diolah menjadi 

barang lain lebih lanjut. Dengan demikian, yang disebut 

konsumen tidak hanya meliputi konsumen akhir, tetapi juga 

konsumen antara dan konsumen industri. 
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2.4 Kepuasan Konsumen 

Irawan (2002) menyatakan bahwa kepuasan atau 

satisfaction adalah kata dari bahasa latin yaitu satis yang berarti 

cukup dan facere yang berarti melakukan. Produk atau jasa 

yang dapat memuaskan adalah produk atau jasa yang sanggup 

memberikan sesuatu yang dicari oleh konsumen sampai pada 

tingkat yang cukup tinggi. Kepuasan juga dapat didefinisikan 

dari pengalaman konsumen setelah mengkonsumsi atau 

menggunakan produk atau jasa.  

Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau 

kekecewaan seseorang yang muncul setelah membandingkan 

antara persepsi terhadap kinerja suatu produk dengan harapan – 

harapannya. Apabila dijabarkan sebagai berikut : a) Jika kinerja 

berada dibawah harapan maka konsumen menjadi tidak puas, b) 

Jika kinerja sama dengan harapan maka konsumen akan puas, c) 

Jika kinerja melampui harapan maka konsumen akan sangat 

puas atau sangat senang (Kotler, 2007). 

James Engel et.al (1994) menyatakan bahwa kepuasan 

konsumen yaitu sebagai evaluasi pasca konsumsi bahwa suatu 

alternatif yang dipilih setidaknya memenuhi atau melebihi 

harapan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil tidak 

memenuhi harapan.  

Kepuasan konsumen merupakan ketentuan yang 

signifikan dari pengulangan pembelian, informasi dari mulut ke 

mulut yang positif dan kesetiaan pelanggan. Kepuasan 

konsumen akan mempengaruhi intensitas perilaku untuk 

membeli jasa dari penyedia jasa yang sama (Assegaf, 2009). 

Rangkuti (2002) menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara 

tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang 

dirasakannya setelah pemakaian.  
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Tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara 

kinerja yang dirasakan dengan harapan. Kepuasan 

konsumen pada umumnya harapan merupakan perkiraan 

atau keyakinan konsumen tentang apa yang diterimanya. 

Harapan konsumen dibentuk oleh pengalaman pembelian 

dahulu, komentar teman dan kenalannya serta janji dari 

usaha itu. Harapan – harapan konsumen dari waktu ke 

waktu berkembang seiring dengan semakin bertambahnya 

pengalaman konsumen (Kotler, 1997). 

 

2.5 Pengukuran Kepuasan 

Kotler (2000) menjelaskan bahwa alat yang dapat 

digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan antara lain: 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Pada pelanggan memiliki suatu sistem yang dapat 

mempermudah pelanggan untuk mengajukan keluhan dan 

saran. Informasi mengenai keluhan pelanggan dapat 

diperoleh melalui media yang digunakan dapat berupa 

kotak saran yang diletakkan di tempat - tempat strategis, 

kartu komentar, saluran telepon khusus bebas pulsa, dan 

website.  

2. Survei Kepuasan Pelanggan 

Cara yang efektif untuk memahami tingkat kepuasan 

pelanggan adalah dapat dilakukan dengan wawancara 

langsung dengan melakukan survey, dimana akan terlihat 

dan mendengar sendiri bagaimana tanggapan dan umpan 

balik langsung dari pelanggan dan juga memberikan sinyal 

positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap 

pelanggan. 
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3. Pembelanja Siluman (Ghost Shopping) 

Informasi mengenai kekuatan dan kelemahan suatu 

perusahaan dan pesaingnya dapat diperoleh dari orang yang 

disewa untuk bertindak sebagai pelanggan yang disebut 

misteri (mystery shoppers). Seseorang yang diberi tugas 

atau manager sendiri turun berperan sebagai pelanggan 

potensial dan melaporkan berbagai temuan penting baik 

terhadap karyawan sendiri maupun para pelanggan. 

4. Analisis Pelanggan yang Hilang (Lost Customers 

Analysis) 

Pelanggan berhenti membeli atau beralih ke pesaing 

dapat memberikan informasi mengenai penyebab terjadinya 

hal tersebut dan apa saja kelebihan- kelebihan dari pesaing. 

Dengan menghubungi kembali customer yang beralih 

kepada produk pada perusahaan yang lain. Kenaikan tingkat 

kehilangan pelanggan menunjukkan bahwa perusahaan 

gagal memuaskan pelanggan. Secara umum pengukuran 

kepuasan pelanggan dikelompokkan menjadi dua yaitu 

pengukuran secara  tidak lansung dan secara langsung.  

Pengukuran secara tidak langsung dilakukan dengan 

cara menelusuri dan memonitor transaksi, catatan dan 

complain pelanggan, sedangkan pengukuran secara 

langsung merupakan pendekatan yang aktif yang bisa 

dilakukan dengan menjalankan riset pasar (marketing 

reseach) dengan metode-metode seperti survei kepuasan 

pelanggan (customer satisfaction survey), kunjungan ke 

pelanggan (customer visitor), atau mystery shoppers.  
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2.6 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan 

Konsumen 

Irawan (2002), menjelaskan bahwa faktor - faktor yang 

dapat mempengaruhi kepuasan konsumen adalah kualitas 

produk, harga, service quality (kualitas pelayanan), emotional 

factor (faktor emosional) dan kemudahan. Kualitas produk 

terdiri dari enam elemen yaitu performance, durability, feature, 

reliability, conformance dan design. Service quality mempunyai 

lima dimensi yaitu reliability, responsiveness, assurance, 

empathy dan tangible. Rasa bangga, rasa percaya diri, simbol 

sukses, bagian dari kelompok penting dan sebagainya adalah 

contoh-contoh emotional value yang mendasari kepuasan 

pelanggan. Pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, 

nyaman, dan efisien dalam mendapatkan produk dan pelayanan. 

Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh persepsi kualitas 

jasa, kualitas produk, harga dan faktor – faktor yang bersifat 

pribadi serta bersifat situasi sesaat. Salah satu faktor yang 

menentukan kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan 

mengenai kualitas jasa yang berfokus pada lima dimensi 

kualitas jasa yaitu: bukti fisik (tangibles), keandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance), dan empati (empaty) (Rangkuti, 2002). 

Lupiyoadi (2001) menjelaskan bahwa lima faktor utama 

yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menentukan 

tingkat kepuasan pelanggan yaitu : kualitas produk, kualitas 

pelayanan, emosional, harga, dan biaya. 

 

2.6.1 Kualitas Produk 

Kualitas adalah kemampuan suatu produk untuk 

memenuhi fungsi, terdapat dua hal yang diperhatikan, yaitu 

tingkat dan konsistensi kualitas, dimana tingkat kualitas tidak 
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terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah sesuai dengan posisi yang 

diinginkan. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

kepada pasar untuk diperhatikan, digunakan, dibeli atau 

dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. 

Ketika konsumen membeli sebuah produk, maka memiliki 

harapan bagaimana produk tersebut berfungsi (product moment) 

(Simamora, 2001). Produk akan berfungsi sebagai berikut : 

a. Produk berfungsi lebih baik dari yang diharapkan, 

disebut sebagai diskonfirmasi positif (positive 

disconfirmation), jika ini terjadi maka konsumen akan 

merasa puas 

b. Produk berfungsi seperti apa yang diharapkan, inilah 

yang disebut sebagai konfirmasi sederhana (simple 

confirmation). Produk tersebut tidak memberikan rasa 

puas dan produk tersebut tidak mengecewakan 

konsumen. Konsumen akan memiliiki perasaan netral. 

c. Produk berfungsi lebih buruk dari yang diharapkan, 

inilah disebut sebagai dikonfirmasi negative (negative 

disconfirmation). Produk yang berfungsi buruk, tidak 

sesuai dengan harapan konsumen akan menyebabkan 

kekecewaan sehingga konsumen merasa tidak puas. 

 

2.6.2 Harga 

Harga adalah nilai yang dipertukarkan konsumen untuk 

suatu manfaat atas  penggunaan atau kepemilikan barang atau 

jasa (Kotler, 2001). Marius (1999), menjelaskan bahwa harga 

adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh 

beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang 

menyertainya. 

Kualitas produk dan harga seringkali tidak mampu 

menciptakan keunggulan bersaing dalam hal kepuasan 
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pelanggan. Kedua aspek tersebut relatif mudah ditiru, untuk 

pelanggan yang sensitif, biasanya harga murah merupakan 

sumber kepuasan yang penting karena mereka akan 

mendapatkan value for money (nilai uang) yang tinggi. 

Komponen harga ini relatif tidak penting bagi konsumen yang 

tidak sensitif terhadap harga (Irawan, 2002). 

 

2.6.3 Kualitas Pelayanan (Service Quality) 

Simamora (2001), menjelaskan bahwa pelayanan adalah 

kegiatan, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan oleh satu 

pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak terwujud dan 

tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi pelayanan 

bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Kasmir 

(2005), menyatakan bahwa pelayanan diberikan sebagai 

tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk 

memberikan kepuasan kepada konsumen. Tindakan tersebut 

dapat dilakukan melalui secara langsung melayani konsumen. 

Pelayanan yang baik adalah kemampuan perusahaan dalam 

memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan 

kepada konsumen atau pelanggan dengan standar yang telah 

ditentukan. Kemampuan tersebut ditunjukkan oleh sumber daya 

manusia dan sarana prasarana yang dimiliki. 

Irawan (2002), menjelaskan bahwa service quality sangat 

bergantung pada tiga hal yaitu sistem, teknologi dan manusia. 

Faktor manusia ini memegang kontribusi sekitar 70% agar, 

pelayanan memiliki kualitas dan memberikan kepuasan kepada 

pelanggan mereka maka, perusahaan harus memperhatikan 

berbagai dimensi yang dapat menciptakan dan meningkatkan 

kualitas pelayanannya. Faktor - faktor yang mempengaruhi 

kualitas pelayanan dapat diidentifikasi lima aspek kunci yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Faktor fisik (tangible) 

Aspek tangible menjadi penting sebagai ukuran 

pelayanan karena suatu service tidak bisa dilihat, tidak bisa 

dicium dan tidak bisa diraba. Pelanggan akan menggunakan 

indra penglihatan untuk menilai suatu kualitas pelayanan. 

Tangible yang baik akan mempengaruhi persepsi 

pelanggan. Variabel yang termasuk aspek tangible antara 

lain fasilitas fisik gedung dan kebersihan. 

2. Reliabilitas (reliability) 

Reliability adalah dimensi yang mengukur 

kehandalan dari perusahaan dalam memberikan pelayanan 

kepada pelanggannya. Dibandingkan dengan keempat 

dimensi lainnya, dimensi ini sering dipersepsikan paling 

penting bagi pelanggan dari pelayanan berbagai industri 

jasa. Ada dua aspek dari dimensi ini yaitu kemampuan 

perusahaan untuk memberikan pelayanan seperti yang 

dijanjikan dan seberapa jauh suatu perusahaan mampu 

memberikan pelayanan yang akurat atau tidak ada eror. 

3. Daya tanggap (responsiveness) 

Responsiveness adalah dimensi kualitas pelayanan 

yang paling dinamis. Harapan pelanggan terhadap 

kecepatan pelayanan hampir dapat dipastikan akan berubah 

dengan kecenderungan naik dari waktu ke waktu. 

Pengalaman pelanggan dalam mendapatkan pelayanan di 

masa lalu akan mengubah harapan pelanggan. Pelanggan 

akan siap untuk mengorbankan atau membayar pelayanan 

yang lebih mahal untuk setiap waktu yang dapat dihemat. 

Sama seperti dimensi pelayanan lainnya, maka kepuasan 

terhadap dimensi responsiveness adalah berdasarkan 

persepsi. 
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4. Jaminan (assurances) 

Assurances adalah dimensi kualitas yang 

berhubungan dengan kemampuan perusahaan dan perilaku 

front line staff dalam menanamkan rasa percaya dan 

keyakinan kepada pelanggan. Ada empat aspek dari dimensi 

ini yaitu,keramahan, kompetensi, kredibilitas, dan 

keamanan. 

5. Empati (emphaty) 

Pelanggan dari kelompok menengah atas mempunyai 

harapan yang tinggi agar perusahaan penyedia jasa 

mengenal mereka secara pribadi. Perusahaan harus 

mengetahui nama konsumen secara spesifik dan bila perlu 

mengetahui karakter dan hobi konsumen lainnya. Apabila 

hal ini tidak dilakukan perusahaan akan kehilangan 

kesempatan untuk dapat memuaskan konsumen dari aspek 

ini. 

Dimensi emphaty adalah dimensi kelima dari kualitas 

pelayanan. Secara umum dimensi ini kurang penting 

dibandingkan dimensi reliability dan responsiveness. Untuk 

kelompok pelanggan menengah keatas, dimensi ini bisa 

menjadi dimensi yang paling penting. Selain itu dimensi 

emphaty adalah dimensi yang memberikan peluang besar 

untuk memberikan pelayanan yang bersifat mengejutkan. 

Sesuatu yang tidak diharapkan pelanggan, ternyata 

diberikan oleh penyedia jasa. Dari lima aspek kunci yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan, variabel kualitas 

pelayanan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kebersihan fasilitas, kecepatan pelayanan, keramahan 

pelayanan dan kenyamanan fasilitas. 
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2.6.4 Faktor Emosional 

Irawan (2002), menyatakan bahwa faktor emosional 

didapatkan dari pelanggan yang merasa puas setelah melalui 

serangkaian evaluasi yang sebagian bersifat rasional dan 

emosional. Faktor emosional kepuasan pelanggan dibagi tiga 

dimensi yaitu estetika, self expressive value, dan brand 

personality. 

1. Estetika 

Estetika adalah karakteristik yang bersifat subyektif 

mengenai nilai-nilai yang berkaitan dengan pertimbangan 

pribadi atau refleksi individual yang meliputi daya tarik produk. 

Aspek estetika pertama adalah bentuk yang dapat meliputi besar 

kecilnya, proporsi, bentuk sudut, dan kesimetrisan, selanjutnya 

aspek estetika adalah warna. Pengaruh warna sudah lama 

diyakini mempengaruhi emosi konsumen. 

2. Self Expressive Value 

Self Expressive Value adalah kepuasan yang timbul 

karena lingkungan sosial disekitarnya. 

3. Brand Personality 

Brand Personality akan memberikan kepuasan kepada 

konsumen secara internal tergantung dari pandangan orang 
disekitarnya. 

 

2.6.5 Kemudahan 

Irawan (2002), menjelaskan bahwa yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan adalah kemudahan untuk mendapatkan 

produk atau jasa tersebut. Pelanggan akan semakin puas apabila 

relatif mudah, nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk 

atau pelayanan. Variabel dari kemudahan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah kemudahan mencapai lokasi, kemudahan 

memperoleh tempat parkir dan kemudahan mendapatkan tempat 

duduk.  
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Eryawan (2009), mengenai Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus di 

Waroeng Steak & Shake Jl. Soekarno Hatta Kota Malang). 

Penelitian ini menggunakan analisis korelasi liniear berganda 

dan regresi liniear berganda dengan variabel yang digunakan 

yaitu Tangible (bukti nyata), Reliability (keandalan), 

Responsiveness (kesigapan), Assurance (jaminan), Empathy 

(empati) menunjukkan bahwa kualitas jasa pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen Waroeng 

Steak & Sheak cabang Malang, kualitas jasa meliputi variabel – 

variabel antara lain bukti nyata, keandalan, kesigapan, jaminan, 

dan empati.  

Hasil analisis regresi diperoleh bahwa faktor – faktor 

yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen adalah variabel 

bukti nyata, keandalan, kesigapan, jaminan dan empati tetapi 

variabel yang lebih berpengaruh adalah variabel bukti nyata, 

keandalan karena mempunyai nilai signifikasi lebih kecil 

disbanding variabel kesigapan, jaminan dan empati. 

Penelitian Immanuel (2010), mengenai Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Warung 

Ayam Goreng Roker Cabang Sawojajar Malang. Penelitian ini 

menggunakan analisis regresi liniear berganda dan variabel 

yang digunakan yaitu variabel Tangiable (bukti nyata), 

Reliability (keandalan), Responsiveness (kesigapan), Assurance 

(jaminan),  Empathy (empati). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel yang mempengaruhi pelayanan tersebut 

dianalisis dengan regresi berganda menghasilkan nilai R
2
 

sebesar 0,420 yang berarti 42% variabel kepuasan dipengaruhi 

oleh variabel bebas yaitu bukti nyata, keandalan, kesigapan, 

jaminan, dan empati sedangkan, sisanya 58% variabel lain yang 

tidak dibahas dalam penelitian. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Malang, 

dengan pertimbangan bahwa di Kota Malang terdapat kurang 

lebih 10 tempat restoran fast food lokal yang menjual ayam 

goreng fast food diantaranya Yummy Fried Chicken, Fronto 

Fried Chicken, Waba dan Resto, AyamQ, Roket Fried Chicken. 

Tempat penelitian ini dilakukan di 5 lokasi yaitu C’Bezt 

friedchicken, Amazy Chicken dan Potatoes Crips, Quick 

Chicken, Jacson, dan JFC (Jajar Fried Chicken). Pemilihan 

lokasi dilakukan dengan sengaja berdasarkan pertimbangan 

bahwa lokasi tersebut banyak di minati konsumen baik anak - 

anak sampai dewasa. Lokasi tersebut memenuhi kriteria dalam 

hal kenyamanan tempat, kemudahan pencapaian lokasi, dan 

pelayanan yang cepat dan ramah. Responden yang dijadikan 

sampel adalah konsumen yang datang ke lokasi dan melakukan 

pembelian ayam goreng fast food baik anak - anak sampai 

dewasa memiliki umur 10 sampai 55 tahun  

Pengumpulan data lapang dilaksanakan selama bulan 

Februari 2012. Waktu pengambilan responden dilakukan pada 

siang hari mulai pukul 11.00 sampai 13.00 WIB dan malam hari 

pukul 19.00 sampai 21.00 WIB. Pada hari Sabtu dan Minggu 

karena banyak pengunjung yang datang pada saat itu. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan survei. 

Singarimbun (1989) menjelaskan bahwa metode survei 

merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu 
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populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan 

data yang pokok. 

 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Pemilihan responden diambil secara accidental sampling. 

Sugiyono (2006) menjelaskan bahwa metode accidental 

sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang 

konsumen yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data.  

Responden penelitian adalah konsumen yang membeli 

ayam goreng fast food lokal yang terdapat di Kota Malang. 

Jumlah responden 150 orang pada lima tempat. Singarimbun 

(1989) menjelaskan bahwa teknik analisa yang digunakan untuk 

membandingkan antar kelompok seperti t-test dan analisa 

varian maka, jumlah sampel untuk setiap analisa harus 30 

kasus. 

 

3.4 Tenik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data pada penelitian ini yaitu :  

a. Kuesioner, yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan 

yang harus diisi dengan responden. Langkah – langkah 

yang ditempuh untuk membuat responden yaitu (1) 

membuat pertanyaan sehingga dapat diperoleh jawaban 

variabel – variabel untuk mengungkap profil konsumen 

yang terdiri dari nama, alamat, pekerjaan, usia, jenis 

kelamin, dan pendapatan, (2) membuat pertanyaan sesuai 

tujuan penelitian.  

b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab baik 

dengan responden maupun dengan pihak – pihak terkait 
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untuk mendapatkan data. Singarimbun (1989) menjelaskan 

bahwa wawancara merupakan suatu proses interaksi dan 

komunikasi. 

 

Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer. 

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara 

melakukan wawancara langsung dengan reponden dan pihak 

terkait.  

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel – variabel yang terdapat dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Variabel Independen (X) 

Yaitu variabel yang tidak terikat atau variabel bebas yang 

terdiri dari variabel-variabel tersebut dibawah ini : 

a. Kualitas produk (X1)  

- Kerenyahan (X1.1) 

- Gurih (X1.2) 

- Keempukan daging (X1.3) 

- Bagian Kesukaan Daging Ayam (X1.4) 

b. Harga (X2) 

- Harga ayam goreng (X2.1) 

c. Kualitas pelayanan (X3) 

- Kebersihan lingkungan (X3.1) 

- Kecepatan pelayanan (X3.2) 

- Keramahan pelayanan (X3.3) 

- Kenyamanan fasilitas (X3.4) 

d. Kemudahan (X4) 

- Kemudahan menuju lokasi (X4.1) 

- Kemudaahan tempat parkir (X4.2) 

- Kemudahan mendapatkan tempat duduk (X4.3) 
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2. Variabel Dependen 

Yaitu variabel yang terikat atau dipengaruhi oleh variabel 

– variabel independen yang hanya terdiri dari kepuasan 

konsumen (Y). 

Pengukuran jawaban responden dapat digunakan skala 

Likert. Skala Likert adalah alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2006). 

Lima alternatif yang digunakan dalam pemberian skor 

dengan nilai sebagai berikut : 

a. Sangat Setuju (SS)  = 5 

b. Setuju (S) = 4 

c. Kurang Setuju (KS) = 3 

d. Tidak Setuju (TS) = 2 

e. Sangat Tidak Setuju (STS)  = 1 

 

3.6 Analisi Data  

Data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kuantitatif 

dan analisa regresi untuk memperoleh gambaran secara umum 

kondisi lokasi pengambilan data. Data yang berdasarkan 

kuesioner digunakan untuk memperoleh gambaran tentang 

kepuasan konsumen dalam membeli ayam goreng fast food, 

untuk mengetahui faktor-faktor kepuasan konsumen dalam 

membeli ayam goreng fast food digunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas.  

 

3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian adalah validitas kontruksi 

(construct validity). Validitas kontruksi lebih terarah pada 

pertanyaan mengenai apa sebenarnya yang diukur oleh alat 



23 
 

pengukur yang ada. Validitas kontruksi berkaitan dengan 

pengertian, kegunaan, atau manfaat dan asosiasi variabel-

variabel terukur atau teramati tersebut dengan sebuah variabel 

tidak terukur atau lebih yang menjadi sasaran utama (Setiaji, 

2004). 

Pengujian validitas kontruksi dilakukan dengan analisis 

faktor. Cara analisisnya dengan cara menghitung koefisien 

korelasi antara masing-masing nilai pada nomor pertanyaan 

tersebut.  

Rumus yang digunakan koefisien korelasi adalah sebagai 

berikut (Sanusi, 2005) : 

 
Keterangan : 

R  = koefisien korelasi  

n  = jumlah subyek / responden 

X  = nilai skor butir / nilai skor tertentu 

Y   = nilai skor total 

∑X²  = jumlah kuadrat nilai X 

∑Y²  = jumlah kuadrat nilai Y  

 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan penerjamahan dari kata reliability 

yang mempunyai asal kata rely dan ability. Bila digabungkan, 

kedua kata tersebut menjadi pemahaman tentang kemampuan 

alat ukur untuk dapat dipercaya dan menjadi sandaran 

pengambilan keputusan (Widodo, 2006). 

Uji reliabilitas alat ukur yang digunakan adalah dengan 

Cronbach Alpha dengan bantuan program SPSS. Suatu 

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

cronbach alpha dari r-tabel (Setiaji, 2004). 
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Koefisien Cronbach Alpha adalah suatu alat analisis 

penilaian keandalan (reliability test) dari suatu skala yang 

dibuat. Cara ini untuk menghitung korelasi skala yang dibuat 

dengan seluruh variabel yang ada, dengan angka koefisien yang 

dapat diterima yaitu di atas 0,5. Rumus yang digunakan 

cronbach alpha sebagai berikut (Bram, 2005) : 

 
Keterangan : 

r   = koefisien reliabilitas instrument (cronbach alpha) 

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑𝛔²₃ = total varians butir 

𝛔²t   = total varians 

 

3.7 Analisis Regresi Linier Berganda  

Regeresi linier adalah metode statistik yang digunakan 

untuk membentuk model hubungan antara variabel terikat 

(dependen) dengan satu atau lebih variabel bebas (independen) 

(Kurniawan,2008).  

Analisis ini menggunakan model probabilitas linier 

sebagaimana model regresi yang lain, dimana parameternya 

dapat ditaksir dengan prosedur kuadrat terkecil biasa (OLS) 

yang umum (Wahyuddin, 2004). Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh varibel independen (kualitas produk, 

harga, kualitas pelayanan, dan kemudahan) dan variabel 

dependen (kepuasan konsumen). Model analisis yang 

digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan 

bantuan perangkat lunak komputer (software) program SPSS 

(Statistical Product and Service Solutions) versi 17.00 for 

Windows, dengan rumus sebagai berikut (Supranto, 2001) : 
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Y= ß0+ß1X 1+ ß2X 2+ ß3X 3+ ß4X 4+ e 

Keterangan : 

Y  = Kepuasan konsumen 

ß 0 = Konstanta 

ß 1..ß 4 = Koefisien regresi 

X 1 =  Kualitas Produk (ayam goreng fast food selama 

penyimpanan) 

X 2 = Harga 

X 3 = Kualitas Pelayanan 

X 4 = Kemudahan 

e = Standar Error 

 

3.8 Batasan Istilah 

a. Fast food merupakan makanan yang dapat disiapkan dan 

dikonsumsi dalam waktu yang singkat. 

b. Ayam goreng fast food adalah makanan dari bahan dasar 

daging ayam yang dilumuri tepung dan bumbu kemudian 

di goreng menggunakan minyak goreng yang 

menghasilkan rasa gurih dan renyah dan penyajiannya 

cepat. 

c. Konsumen adalah individu yang membeli dan 

mengkonsumsi terhadap produk tersebut. 

d. Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau 

kekecewaan seseorang yang muncul setelah 

mengkonsumsi produk tersebut dengan membandingkan 

antara persepsi terhadap kinerja suatu produk. 

e. Kualitas produk adalah mutu produk yang didasarkan 

pada rasa, tekstur, kerenyahan, dan keempukan daging. 

f. Produk adalah ayam goreng fast food (fried chicken) 

yang ditawarkan kepada konsumen untuk dibeli dan 

dikonsumsi. 
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g. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan pada 

produk yang harus dibayar oleh konsumen. 

h. Kualitas pelayanan adalah tindakan seseorang yang 

secara lansung kepada konsumen untuk melayani dan 

memberikan kepuasan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Kota Malang merupakan salah satu kota terbesar kedua di 

Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Secara geografis wilayah 

Kota Malang berada antara 07°46'48" - 08°46'42" Lintang 

selatan dan 112°31'42" - 112°48'48" Bujur Timur, dengan luas 

wilayah 110,06 km
2
. Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan 

yaitu Kedungkandang, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan 

Sukun serta 57 kelurahan dengan total luas wilayah 110,06 km
2
. 

Berikut adalah luas wilayah Kota Malang. 

 

Tabel 1. Luas wilayah Kota Malang  

No Kecamatan Luas (KM
2
) 

1 Kedungkandang  36,89 
2 Klojen 8,83 

3 Blimbing 17,77 

4 Lowokwaru 22,60 

5 Sukun 20,97 

Sumber : Litbang Kompas diolah dari BPS Kota Malang 2001 

Kota Malang terdapat kurang lebih 10 waralaba lokal 

yang menyediakan makanan cepat saji khususnya ayam goreng 

fast food. Dalam penelitian ini 5 tempat waralaba lokal yang 

menyediakan ayam goreng fast food diantaranya C’Bezt 

friedchicken yang beralamat di Jl. Galunggung 89 D Kecamatan 

Sukun Malang, Amazy Chicken dan Potatoes Crips yang 

beralamat di Jl. Bendungan Sigura-gura 44 Kecamatan Sukun 

Malang, Quick Chicken yang beralamat di Jl. MT Hariono 116 

Kecamatan Lowokwaru Malang, Jacson yang beralamat di Jl. 

Ranu Grati 26 Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Malang, 

JFC (Jajar Fried Chicken) yang beralamat di Jl. Danau Toba B5 
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Ruko Sawojajar Kecamatan Kedungkadang Malang. Lokasi – 

lokasi tersebut banyak dikunjungi masyarakat Malang maupun 

luar Malang. Lokasi tersebut memenuhi kriteria dalam hal 

kenyamanan tempat, kemudahan pencapaian lokasi, dan 

pelayanan yang cepat dan ramah bagi konsumen. Banyak 

keuntungan yang diperoleh pengusaha waralaba khususnya 

ayam goreng fast food karena konsumen yang berkunjung 

kebanyakan dari kalangan pelajar dan karyawan serta dalam 

penyajian produk menginginkan pelayanan yang cepat. 

 

4.2 Karakteristik Konsumen 

Karakteristik konsumen yang diamati adalah usia, jenis 

kelamin, alamat, pekerjaan, dan pendidikan. Data tersebut 

diperoleh dari kuesioner yang telah diisi konsumen. Ringkasan 

data karakteristik konsumen dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Karakteristik Responden Pembelian Ayam Goreng 

Fast Food Lokal di Kota Malang. 

No Uraian 
Jumlah 

(orang) (%) 

1 Usia (tahun)   

 a. 10 -15 1 0,67 

 b. 16 -25 107 71,33 
 c. 26 - 35 30 20 

 d. 36 - 45 8 5,33 

 e. 46 - 55 4 2,67 

 Total  150 100 

2 Jenis Kelamin   

 a. Laki - laki 61 40,67 

 b. Perempuan 89 59,33 

 Total  150 100 

3 Pekerjaan    

 a. Pelajar/Mahasiswa 72 48 

 b. Pegawai Negeri 3 2 
 c. Karyawan/ti Swasta 53 35,33 

 d. Wiraswasta 10 6,67 

 e. Ibu Rumah Tangga 12 8 

 Total  150 100 

4 Pendidikan   

 a. SD/Sederajat 0 0 

 b. SMP/Sederajat 2 1,33 
 c. SMU/Sederajat 97 64,67 

 d. Akademi 12 8 

 e. Sarjana 39 26 

 Total  150 100 

Sumber : Data Primer (2012) 

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa usia konsumen yang 

mendominasi adalah kelompok usia 16 – 25 tahun sebanyak 

71,33%. Hermianto (2002) menyatakan bahwa remaja 

mengalami perubahan – perubahan biologis dan psikologis 

dimana, pada masa ini remaja dalam memilih produk makanan 
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yang akan dikonsumsi dipengaruhi oleh aktifitas yang 

ditekuninya, teman – teman dan penampilan dari generasi 

tersebut. Usia responden di atas 45 tahun lebih sedikit 

dikarenakan pada usia ini seseorang lebih berhati – hati dalam 

mengkonsumsi produk makanan.  

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa responden perempuan 

lebih banyak mendominasi yaitu sebanyak 59,33% sedangkan 

responden laki – laki sebanyak 40,67%. Hal ini menunjukkan 

bahwa perempuan mempunyai pola pikir yang berbeda antara 

laki – laki. Gusalim (2002) yang disitasi oleh Ramadhani 

(2005) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar 

antara minat laki – laki dan perempuan dalam pengisian waktu 

luang. Adapun salah satu bentuk pengisian waktu luang pada 

perempuan yaitu saat berkumpul dengan kelompoknya dan 

pergi ke restoran. 

Data responden berdasarkan pekerjaan menunjukkan 

bahwa responden pekerjaan yang mendominasi yaitu kelompok 

pelajar atau mahasiswa sebanyak 48%. Hal ini menunjukkan 

bahwa pelajar atau mahasiswa lebih menyukai makanan yang 

praktis dan penyajian yang cepat seperti ayam goreng fast food.  

Responden berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa 

sebanyak 64,67% responden memiliki pendidikan akhir SMU. 

Hal ini disebabkan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh 

mereka cukup tinggi mengenai tempat restoran cepat saji.  
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Tabel 3. Deskripsi Responden Pembelian Ayam Goreng Fast 

Food Lokal Berdasarkan Informasi, Frekuensi 

Pembelian dan Tempat. 

No Uraian 
Jumlah 

(orang) (%) 

1 Dari Mana Anda Mendapat informasi  

Ayam Goreng Fast Food ini 

  

 a. Keluarga 14 9,33 

 b. Papan Nama 77 51,34 

 c. Media  3 2 

 d. Teman 56 37,33 

 Total 150 100 

2 Berapa Kali Anda Membeli Ayam Goreng  

Fast Food di Tempat ini  

  

 a. Baru sekali 22 14,67 

 b. 2 kali 25 16,67 

 c. 3 - 5 kali 37 24,66 

 d. 6 - 10 kali 14 9,33 

 e. > 10 kali 52 34,67 

 Total 150 100 

3 Alasan Membeli Ayam Goreng Fast Food    

 a. Makanan Utama 5 3,33 

 b. Makanan Pokok 110 73,34 

 c. Hobby 14 9,33 

 d. Wisata Kuliner 21 14 

 Total 150 100 

4 Alasan Membeli Ayam Goreng Fast Food  

Berdasarkan Tempat 

  

 a. Tempat Langganan 27 18 

 b. Tempat Terdekat  28 18,67 

 c. Tempat Terkenal 3 2 

 d. Tempat Mudah Dijangkau 70 46,66 

 e. Tempat yang Nyaman 22 14,67 

 Total 150 100 

Sumber : Data Primer (2012) 
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Lanjutan Tabel 3. Deskripsi Responden Pembelian Ayam 

Goreng Fast Food Lokal Berdasarkan Kualitas 

Pelayanan, Harga. 

No Uraian 
Jumlah 

(orang) (%) 

5 Alasan Memilih Membeli Ayam  

Goreng Fast Food 

  

 a. Kualitas atau Mutu 18 12 

 b. Tempat Strategis dan Mudah  Dijangkau 38 25,33 

 c. Murah 35 23,33 

 d. Rasa 43 28,67 

 e. Kecepatan Penyajian 16 10,67 

 Total 150 100 

6 Pelayanan yang Diinginkan Dalam  

Membeli Ayam Goreng Fast Food 

  

 a. Ramah Sopan 60 40 

 b. Pelayanan Cepat 53 35,33 

 c. Pelayanan Bersih dan Rapi 37 24,67 

 Total 150 100 

7 Berdasarkan Harga     

 a. Sangat Mahal 0 0 

 b. Mahal 4 2,67 

 c. Sedang 97 64,67 

 d. Murah 46 30,66 

 e. Sangat Murah 3 2 

 Total 150 100 

8 Harga yang Sesuai Untuk Ayam  

Goreng Fast Food  

  

 a. <7.000 1 0,67 

 b. 7.000 - 10.000 126 84 

 c. 10.000 - 15.000 17 11,33 

 d. >15.000 6 4 

 Total 150 100 

Sumber : Data Primer (2012) 
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Lanjutan Tabel 3. Deskripsi Responden Pembelian Ayam 

Goreng Fast Food   Lokal Berdasarkan Rasa, Tingkat 

Kerenyahan, Kesukaan Konsumen, dan Keempukan 

Daging.  

No Uraian 
Jumlah 

(orang) (%) 

9 Berdasarkan Rasa   

 a. Sangat Gurih 12 8 

 b. Gurih 103 68,66 

 c. Sedang 28 18,67 

 d. Agak Gurih 7 4,67 

 e. Tidak Gurih 0 0 

 Total 150 100 

10 Berdasarkan Tingkat Kerenyahan   

 a. Sangat Renyah 17 11,33 

 b. Renyah 101 67,33 

 c. Sedang 19 12,67 

 d. Agak Renyah 13 8,67 

 e. Tidak Renyah 0 0 

 Total 150 100 

11 Berdasarkan Kesukaan Bagian Daging   
 a. Dada 85 56,67 
 b. Sayap 33 22 
 c. Paha 32 21,33 

 Total 150 100 

12 Berdasarkan Tingkat Keempukan Daging   
 a. Sangat Empuk 15 10 
 b. Empuk 103 68,67 
 c. Agak Empuk 6 4 
 d. Sedang 26 17,33 
 e. Tidak Empuk 0 0 

 Total 150 100 

Sumber : Data Primer (2012) 

Tabel 3 menunujukkan bahwa dari 150 responden 

melakukan pembelian ayam goreng fast food lokal berdasarkan 

informasi dari papan nama sebanyak 51,34%. Hal ini 

menunjukkan bahwa informasi dari papan nama dapat menarik 
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perhatian konsumen untuk mencoba produk makanan cepat saji 

yang ditawarkan sesuai selera.  

Pada Tabel 3 berdasarkan frekuensi pembelian dijelaskan 

bahwa responden dalam melakukan pembelian sebanyak lebih 

dari 10 kali sebanyak 34,67%. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen menyukai makanan produk cepat saji khususnya 

ayam goreng fast food. Konsumen lebih senang membeli ayam 

goreng fast food sebagai makanan yang penyajiannya cepat dan 

praktis.  

Pada Tabel 3 berdasarkan tempat dijelaskan bahwa 

banyak responden yang melakukan pembelian ayam goreng fast 

food lokal di Kota Malang dengan alasan tempat yang mudah 

dijangkau yang memiliki alasan ini sebanyak 46,66%. Hal ini 

menunjukkan bahwa dari kelima lokasi penjualan ayam goreng 

fast food lokal memiliki tempat yang mudah dijangkau oleh 

konsumen yang membeli ayam goreng fast food.   

Pada Lanjutan Tabel 3 berdasarkan kualitas pelayanan 

dijelaskan bahwa responden yang mempunyai alasan pelayanan 

yang ramah dan sopan sebanyak 40%. Hal ini menunjukkan 

bahwa konsumen lebih menyukai pelayanan yang ramah dan 

sopan. Kasmir (2005) menjelaskan bahwa pelayanan yang baik 

adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan kepuasan 

kepada konsumen atau pelanggan dengan standar yang telah 

ditentukan kemampuan ini ditunjukkan oleh sarana prasarana 

yang dimiliki. 

Berdasarkan dari hasil Lanjutan Tabel 3 menunjukkan 

bahwa harga ayam goreng fast food lokal mempunyai harga 

yang sedang yaitu sekitar Rp 7.000 – Rp. 10.000 alasan ini 

memiliki sebanyak 64,67% responden dan 84% responden. 

Responden yang mendominasi berdasarkan rasa pada ayam 

goreng fast food lokal sebanyak 68,66% memilih rasa gurih 

pada ayam goreng fast food. Hal ini menunjukkan bahwa 
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konsumen beranggapan harga ayam goreng fast food lokal lebih 

murah yaitu Rp 7.000 – Rp 10.000 dan rasa ayam goreng fast 

food yang dinginkan mempunyai rasa yang gurih menurut 

responden rasa ayam goreng fast food yang gurih membuat 

selera konsumen ketagihan dan mencoba kembali. Irawan 

(2007) menjelaskan bahwa untuk pelanggan yang sensitif, 

biasanya harga murah merupakan sumber kepuasan yang 

penting. 

Pada Lanjutan Tabel 3 berdasarkan tingkat kerenyahan 

responden lebih menyukai rasa yang renyah yaitu sebanyak 

67,33%. Berdasarkan tingkat keempukan daging responden 

lebih menyukai tekstur daging yang empuk sebanyak 68,67% 

sedangkan berdasarkan kesukaan bagian daging, responden 

lebih menyukai bagian dada sebanyak 56,67%. Taylor dan 

Bigbee (1973) menyatakan bahwa faktor – faktor yang 

mempengaruhi keempukan daging adalah strain, umur, jenis 

kelamin, dan laju pertumbuhan. Suparno (1994) menambahkan 

bahwa ayam berdaging empuk yaitu ayam yang daging 

karkasnya lunak, lentur dan juice. 

 

4.3 Gambaran Distribusi Frekuensi Variabel  

4.3.1 Variabel Harga (X2) 

Penilaian variabel harga (X2) yang tebagi atas indikator 

harga produk murah (X2.1), pilihan harga sesuai paket (X2.2), 

harga produk sesuai dengan pelayanan (X2.3), membandingkan 

harga produk (X2.4) dapat dilihat pada Lampiran 8 dan hasilnya 

sebagai berikut: 
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Gambar 2. Distribusi Frekuensi Variabel Harga 

Hasil survei pada Gambar 2 menjelaskan bahwa variabel 

harga (X2) pada indikator harga produk murah (X2.1), pilihan 

harga sesuai paket (X2.2), harga produk sesuai dengan 

pelayanan (X2.3), membandingkan harga produk (X2.4) 

menunjukkan bahwa dari keempat indikator terhadap variabel 

harga, responden yang paling banyak menyatakan setuju yaitu 

68%. Hal ini menunjukkan bahwa harga pada ayam goreng fast 

food lokal mudah dijangkau oleh seluruh konsumen yang 

membelinya. Harga yang ditawarkan dengan pelayanan yang 

diberikan sudah sesuai dengan konsumen sehingga konsumen 

merasa puas pada saat berkunjung dan mengkonsumsi produk 

tersebut. Marius (1999) menjelaskan bahwa harga adalah 

jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa 

kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. 

Harga ayam goreng fast food lokal dapat dilihat pada Lampiran 

9. 
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4.3.2 Variabel Pelayanan (X3) 

Penilaian variabel pelayanan (X3) yang terbagi atas 

indikator pelayanan ramah dan sopan (X3.1), pelayanan cepat 

(X3.2), fasilitas lengkap (X3.3), daya tanggap terhadap keluhan 

konsumen (X3.4) dapat dilihat pada Lampiran 8 dan hasilnya 

sebagai berikut : 

Gambar 3. Distribusi Frekuensi Variabel Pelayanan 

Hasil dari Gambar 3 menunjukkan bahwa variabel 

pelayanan (X3) yang meliputi indikator pelayanan ramah dan 

sopan (X3.1), pelayanan cepat (X3.2), fasilitas lengkap (X3.3), 

dan daya tanggap terhadap keluhan konsumen (X3.4) 

menunjukkan bahwa responden yang paling banyak 

menyatakan setuju yaitu sebanyak 70,16%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan membuat 

konsumen merasakan puas terhadap pembelian ayam goreng 

fast food lokal. Kasmir (2005) menyatakan bahwa pelayanan 

diberikan sebagai tindakan seseorang atau organisasi untuk 

memberikan kepuasan kepada konsumen. Tindakan tersebut 

dapat dilakukan melalui secara langsung melayani konsumen. 
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4.3.3 Variabel Kemudahan (X4) 

Penilaian variabel kemudahan (X4) yang terbagi atas 

indikator tempat mudah di jangkau dan strategis (X4.1), tempat 

parkir luas dan nyaman (X4.2), tempat duduk yang bersih dan 

nyaman (X4.3) dapat dilihat pada Lampiran 8 dan hasilnya 

sebagai berikut : 

Gambar 4. Distribusi Frekuensi Variabel Kemudahan 

Hasil survei dari 150 responden pada Gambar 4 

menunjukkan bahwa variabel kemudahan (X4) pada indikator 

tempat mudah di jangkau dan strategis (X4.1), tempat parkir 

luas dan nyaman (X4.2), dan tempat duduk yang bersih dan 

nyaman (X4.3) menunjukkan bahwa responden yang paling 

banyak menyatakan setuju yaitu sebesar 78,66%. Hal ini 

menunjukkan bahwa tempat rumah makan cepat saji khususnya 

ayam goreng fast food lokal memiliki letak yang strategis dan 

mudah dijangkau oleh konsumen. Tempat parkir yang luas dan 

ruangan yang bersih menjadi daya tarik tersendiri bagi 

konsumen sehingga konsumen merasa puas dengan 

kenyamanan tempat tersebut. Irawan (2002) menjelaskan bahwa 

Pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, nyaman 
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dan efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan. Lokasi 

tempat parkir dapat dilihat pada Lampiran 7. 

 

Kepuasan Konsumen (Y) 

Penilaian variabel kepuasan konsumen (Y) terbagi atas 

indikator kepuasan pada produk (Y1), kepuasan pada harga 

produk (Y2), kepuasan pada pelayanan (Y3) dapat dilihat pada 

Lampiran 8 dan hasilnya sebagai berikut: 

Gambar 5. Distribusi Frekuensi Kepuasan Konsumen 

Hasil survei pada Gambar 4 menjelaskan bahwa variabel 

kepuasan konsumen (Y) pada indikator kepuasan pada produk 

(Y1), kepuasan pada harga produk (Y2), dan kepuasan pada 

pelayanan (Y3) menunjukkan bahwa responden yang paling 

dominan yaitu responden yang menyatakan setuju sebanyak 

84%. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang di sajikan 

berupa ayam goreng fast food terasa enak dan nikmat sehingga 

konsumen merasakan kepuasan setelah mengkonsumsinya 

sedangkan harga ayam goreng fast food lokal mempunyai harga 

yang murah yaitu Rp 7.000 – Rp 10.000 dan tempat yang 

mudah dijangkau oleh konsumen yang membelinya sehingga 
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konsumen merasa puas membeli produk tersebut. Harga ayam 

goreng fast food lokal dapat dilihat pada Lampiran 9. 

Konsumen berdasarkan pelayanan merasakan kepuasan yang 

diberikan karena pelayanan yang diinginkan konsumen yaitu 

pelayanan yang cepat dan ramah. Rangkuti (2002) menjelaskan 

bahwa kepuasan pelanggan merupakan respon pelanggan 

terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan 

sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakannya setelah 

pemakaian. 

 

4.4 Analisis Hasil Penelitian 

4.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara 

variabel atau item dengan skor total variabel. Pada penelitian ini 

menggunakan uji validitas konstruk (construct validity) dengan 

menggunakan program SPSS versi 17.00 for windows. Uno,dkk 

(2001) menjelaskan bahwa validitas konstruk menunujuk pada 

sebuah instrumen yang mampu mengukur pengertian – 

pengertian yang terkandung dalam materi yang akan diukur, 

jadi tujuan pengujian validitas konstruk adalah untuk 

mendapatkan bukti tentang sejauh mana hasil pengukuran 

memeriksa konstruk variabel yang diukur. Berikut ini ringkasan 

hasil pengujian validitas konstruk dengan SPSS: 

Arikunto (2006) menjelaskan bahwa validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat – tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid berarti mempunyai 

validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid 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 dan hasil r hitung < r 

tabel (0,195) = tidak valid.  
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Tabel 4. Hasil Uji Validitas Tiap Butir Pertanyaan 

Item Total Item Keterangan 

X1.1 0,859 Valid 

X1.2 0,478 Valid 

X1.3 0,424 Valid 

X1.4 0,411 Valid 

X1.5 0,398 Valid 

X1.6 0,671 Valid 

X2.1 0,550 Valid 

X2.2 0,455 Valid 

X2.3 0,327 Valid 

X2.4 0,934 Valid 

X3.1 0,682 Valid 

X3.2 0,403 Valid 

X3.3 0,286 Valid 

X3.4 0,919 Valid 

X4.1 0,792 Valid 

X4.2 0,431 Valid 

X4.3 0,848 Valid 

Y5.1 0,824 Valid 

Y5.2 0,544 Valid 

Y5.3 0,861 Valid 

Sumber : Hasil analisis dengan SPSS (2012)  

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 20 item pertanyaan 

pada kuesioner setelah di analisis menggunakan uji validitas 

hasilnya valid semua. Angka – angka yang tertera pada tabel 

merupakan nilai validitas setiap variabel yang menunjukkan 

sejauh mana suatu alat ukur itu mengukur apa yang ingin 

diukur. 
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4.4.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan terjemahan dari kata reliability 

yang mempunyai asal kata rely dan ability. Kedua kata tersebut 

menjadi pemahaman tentang kemampuan alat ukur untuk dapat 

dipercaya dan menjadi sandaran pengambilan keputusan 

(Widodo, 2006). 

Jogiyanto (2008) menjelaskan bahwa reliabilitas 

dikatakan cukup memiliki skor 0,50, sedangkan reliabilitas 

dikatakan rendah jika skornya < 0,50. Sugiyono (2005) 

menjelaskan bahwa Jika nilai alpha cronbach lebih besar dari 

0,50 dimana kriterianya sebagai berikut : α > artinya instrumen 

reliabel dan α < artinya instrument tidak reliabel.  Tinggi 

rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang 

disebut koefisien reliabilitas. Semakin tinggi koefisien 

reliabilitas suatu instrument maka, kemungkinan kesalahan 

yang terjadi akan semakin kecil (Yusrizal, 2008). 

Pada penilitian ini menggunakan uji reliabilitas dengan 

metode alpha Cronbach yang menggunakan program SPSS 

versi 17.00. Berikut ini ringkasan hasil perhitungan nilai alpha 

Cronbach dengan SPSS: 

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Setiap Variabel 
Variabel Alpha Cronbach Batas Reliabel Keterangan 

Kualitas Produk (X1) 0,747 0,5 Reliabel 

Harga (X2) 0,581 0,5 Reliabel 

Kualitas Pelayanan (X3) 0,569 0,5 Reliabel 

Kemudahan (X4) 0,592 0,5 Reliabel 

Kepuasan Konsumen (Y) 0,706 0,5 Reliabel 

Sumber : Hasil analisis dengan SPSS (2012)  

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 5 

menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai Alpha 

Cronbach yang lebih besar dari batas reliabel (0,5). Perhitungan 

diatas menunjukkan bahwa dari setiap variabel Kualitas Produk 
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(X1), Harga (X2), Kualitas Pelayanan (X3), Kemudahan (X4), 

dan Kepuasan Konsumen (Y) menunjukkan data yang reliabel.  

 

4.4.3 Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Regeresi linier adalah metode statistik yang digunakan 

untuk membentuk model hubungan antara variabel terikat 

(dependen) dengan satu atau lebih variabel bebas (independen) 

(Kurniawan,2008). Analisis ini dilakukan untuk melihat dan 

mengetahui seberapa besar pengaruh varibel bebas (kualitas 

produk, harga, kualitas pelayanan, kemudahan) terhadap 

variabel terikat (kepuasan konsumen), baik secara sendiri 

maupun bersama – sama.  

Hasil perhitungan uji analisis regresi berganda dilakukan 

dengan program SPSS 17.00 dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi 
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Unstandardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

B Beta   

Konstanta  5,280  5,194 0,000 

Kualitas Produk (X1) 0,082 0,165 1,992 0,048 

Harga (X2) 0,035 0,069 0,858 0,392 

Kualitas Pelayanan (X3) 0,107 0,173 2,014 0,046 

Kemudahan (X4) 0,231 0,272 3,439 0,001 

R                      = 0,504                                     Fhitung         = 12,319 

R Square (R
2
)  = 0,254                                     Ftabel 5%  = 2,434                       Signifikan        = 

0,000                                     ttabel 5%   = 1,976                                                                   

Sumber : Hasil analisis dengan SPSS (2012)  

Berdasarkan hasil dari perhitungan analisis regresi dapat 

diketahui sebagai berikut : 

Nilai signifikansi sebesar 0,000 < α (0,05) dan Fhitung = 

12,319 > Ftabel = 2,434 sehingga dapat diputuskan bahwa 

hipotesa nol ditolak. Dengan demikian dijelaskan bahwa secara 

bersama – sama terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel kualitas produk (X1), harga (X2), kualitas pelayanan 

(X3), kemudahan (X4) terhadap kepuasan konsumen dalam 
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membeli ayam goreng fast food lokal di Kota Malang. Besarnya 

pengaruh dari keempat variabel tersebut terhadap kepuasan 

konsumen adalah sebesar 25,4% dan sisanya 74,6% adalah 

pengaruh dari variabel bebas lain yang tidak disertakan dalam 

penelitian misalnya faktor keuangan responden, dan faktor 

tempat yang strategis. 

Uji parsial dilakukan dengan membandingkan nilai 

statistik uji (thitung) dengan titik kritis (ttabel). Adapun nilai titik 

kritis ini dengan derajat bebas (db) = n-k-1 = 150 – 4 – 1 = 145, 

dan tingkat signifikan 5% diperoleh 1,976. Hasil pengambilan 

keputusan apakah variabel bebas tersebut secara sendiri – 

sendiri berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas (Y) 

adalah sebagai berikut : 

a. Uji t terhadap variabel Kualitas Produk (X1) diperoleh 

thitung = 1,992 > ttabel = 1,976 dan signifikansi (0,048) < α 

(0,05) sehingga diputuskan H0 ditolak. Dengan demikian 

dijelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel kualitas produk (X1) dengan kepuasan 

konsumen dalam membeli ayam goreng fast food lokal di 

Kota Malang. Besarnya pengaruh variabel kualitas 

produk (X1) dengan kepuasan konsumen tersebut adalah 

sebesar 5,82%. Artinya, jika ayam goreng fast food lokal 

yang dijual memiliki kerenyahan, gurih, dan keempukan 

daging yang pas serta memiliki rasa yang disukai 

konsumen maka dapat meningkatkan kepuasan konsumen 

sebesar 5,82%. 

b. Uji t terhadap variabel Harga (X2) diperoleh thitung = 0,858 

< ttabel = 1,976 dan signifikansi (0,392) > α (0,05) 

sehingga diputuskan H0 diterima. Dengan demikian 

dijelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel harga (X2) dengan kepuasan konsumen 

dalam membeli ayam goreng fast food lokal di Kota 
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Malang. Besarnya pengaruh variabel harga (X2) dengan 

kepuasan konsumen tersebut adalah sebesar 1,89%. 

Artinya jika ayam goreng fast food lokal yang dijual 

memiliki harga sesuai dengan konsumen maka dapat 

meningkatkan kepuasan konsumen sebesar 1,89% 

dimana pengaruh ini tidak signifikan. 

c. Uji t terhadap variabel Kualitas Pelayanan (X3) diperoleh 

thitung = 2,014 > ttabel = 1,976 dan signifikansi (0,046) < α 

(0,05) sehingga diputuskan H0 ditolak. Dengan demikian 

dijelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kualitas pelayanan (X3) dengan kepuasan 

konsumen dalam membeli ayam goreng fast food lokal di 

Kota Malang. Besarnya pengaruh kualitas pelayanan (X3) 

dengan kepuasan konsumen tersebut adalah sebesar 

6,52%. Artinya, jika tempat penjualan ayam goreng fast 

food lokal memiliki fasilitas bersih dan nyaman, 

pelayanan yang ramah dan sopan, pelayanan cepat, serta 

fasilitas yang lengkap maka dapat meningkatkan 

kepuasan konsumen sebesar 6,52%. 

d. Uji t terhadap variabel Kemudahan (X4) diperoleh thitung = 

3,439 > ttabel = 1,976 dan signifikansi (0,001) < α (0,05) 

sehingga diputuskan H0 ditolak. Dengan demikian 

dijelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel kemudahan (X4) dengan kepuasan 

konsumen dalam membeli ayam goreng fast food lokal di 

Kota Malang. Besarnya pengaruh variabel kemudahan 

(X4) dengan kepuasan konsumen tersebut adalah sebesar 

11,09%. Artinya, jika tempat penjualan ayam goreng fast 

food lokal memiliki lokasi yang strategis, tempat parkir 

yang luas, dan tempat duduk yang bersih serta nyaman 

maka dapat meningkatkan kepuasan konsumen sebesar 

11,09%. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Konsumen yang melakukan pembelian ayam goreng 

fast food lokal menyatakan bahwa harga produk yang 

ditawarkan, pelayanan yang cepat dan ramah, tempat 

rumah makan cepat saji yang mudah dijangkau, dan 

tempat parkir yang luas membuat konsumen merasa 

puas pada saat berkunjung dan mengkonsumsi produk 

tersebut.  

2. Pada perhitungan analisis regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa variabel kualitas produk, variabel 

kualitas pelayanan, variabel kemudahan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen kecuali 

variabel harga tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen dalam pembelian ayam goreng fast 

food lokal di Kota Malang. 

 

5.2 Saran 

1. Sebagai produsen sebaiknya dalam menyediakan 

minuman tidak hanya satu jenis minuman tetapi 

diversifikasi terhadap minuman misalnya berbagai jenis 

minuman tradisional.  

2. Pada pelayanan fasilitas sebaiknya produsen lebih 

menyediakan fasilitas yang lebih lengkap salah satunya 

tempat wifi, dan ruangan khusus untuk merokok. 
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1 

KUESIONER KEPUASAN KONSUMEN DALAM 

MEMBELI AYAM GORENG FAST FOOD LOKAL 

DI KOTA MALANG 

Daftar pertanyaan ini disediakan untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan dalam rangka 

penyelesaian penelitian skripsi. 

Untuk itu mohon kepada konsumen yang dijadikan 

sampel pada penelitian ini untuk menjawab semua 

pertanyaan dengan apa adanya. Pertanyaan ini hanya 

digunakan untuk keperluan penelitian ilmiah. Atas 

perhatian dan kerjasamanya, Kami sampaikan terima kasih. 

A. Data Kuisoner (Pertanyaan pilihan : lingkari jawaban 

yang sesuai) 

1. Nama    : 

2. Usia    :  
3. Jenis Kelamin   :  

4. Alamat     : 

5. Pekerjaan saat ini   : 

a. Pelajar/Mahasiswa 
b. Pegawai Negeri 

c. Karyawan/ti Swasta 

d. Wiraswasta  
e. Ibu Rumah Tangga 

 

6. Pendidikan terakhir : 
a. SD/Sederajat     

b. SMP/Sederajat   

c. SMU/Sederajat  

d. Akademi/Sederajat 
e. Sarjana/Keatas  
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7. Dari mana anda mendapat informasi mengenai 

tempat ayam goreng fast food ini : 

a. Keluarga  
b. Papan Nama 

c. Media 

d. Teman 
 

8. Berapa kali anda membeli ayam goreng fast food di 

tempat ini : 

a. Baru sekali 
b. 2 Kali 

c. 3 – 5 Kali 

d. 6 – 10 Kali 
e. > 10 Kali 

 

9. Alasan anda membeli ayam goreng fast food, 

sebagai: 
a. Makanan Utama 

b. Makanan Selingan ( melepas rasa lapar ) 

c. Hobby 
d. Wisata Kuliner  

 

10. Alasan membeli ayam goreng fast food di tempat 
ini : 

a. Tempat Langganan 

b. Tempat Terdekat 

c. Tempat Terkenal 
d. Tempat Mudah Dijangkau 

e. Kenyamanan Tempat 

 
11. Alasan anda memilih membeli ayam goreng fast 

food ini : 
a. Kualitas atau Mutu  

b. Tempat Strategis Dan Mudah Dijangkau 

c. Murah 

d. Rasa  

e. Kecepatan Dalam Penyajian 
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12. Pelayanan seperti apa yang anda inginkan saat 

membeli ayam goreng fast food ditempat ini: 

a. Ramah Sopan 
b. Pelayanan Yang Cepat 

c. Pelayanan Yang Bersih Dan Rapi 

 
13. Bagaimana menurut anda harga ayam goreng fast 

food ini : 

a. Sangat Mahal 

b. Mahal 
c. Sedang 

d. Murah 

e. Sangat Murah 
 

14. Berapa harga yang sesuai untuk setiap paket ayam 

goreng fast food ini : 

a. < Rp 7.000 
b. Rp 7.000 – Rp 10.000 

c. Rp 10.00 – Rp 15.000 

d. > Rp 15.000 
 

15. Bagaimana rasa ayam goreng fast food yang anda 

beli 
a. Sangat Gurih  

b. Gurih 

c. Sedang 

d. Agak Gurih 
e. Tidak Gurih 

 

16. Bagaimana tingkat kerenyahan ayam goreng fast 
food yang anda sukai : 

a. Sangat Renyah 

b. Renyah  
c. Sedang  

d. Agak Renyah  

e. Tidak Renyah   
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17. Bagaimana tingkat keempukan daging ayam yang 

anda sukai : 

a. Sangat Empuk 
b. Empuk 

c. Sedang 

d. Agak Empuk 
e. Tidak Empuk 

 

18. Bagian ayam goreng fast food seperti apa yang 

anda sukai : 
a. Dada  

b. Sayap  

c. Paha 
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B. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen 

Dalam Membeli Ayam Goreng Fast Food Lokal Di Kota 

Malang (Beli tanda √ pada kolom yang sesuai) 

Pertanyaan 
Sangat tidak 

setuju 

Tidak 

setuju 

Kurang 

setuju 

Setuju Sangat 

setuju 

A. KUALITAS 
PRODUK 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Saya mempercayai produk 

ayam goreng fast food ini 

halal karena saya membelinya  

     

Menurut saya dagingnya 

empuk dan renyah, karena itu 

saya membeli di sini 

     

Saya mempercayai produk 

ayam goreng fast food ini 

karena produk yang hieginis 

     

Saya mengkonsumsi ayam 

goreng fast food ini karena 

mempunyai berbagai macam 

paket atau variasi produk 

     

Saya membeli ayam goreng 

fast food ini karena rasanya 

enak dan gurih 

     

Saya membeli ayam goreng 

fast food ini karena tekstur 

warna produk tidak gosong 

dan sedang 
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Lanjutan Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan 

Konsumen Dalam Membeli Ayam Goreng Fast Food Lokal 

Di Kota Malang (Beli tanda √ pada kolom yang sesuai) 
B. HARGA (1) (2) (3) (4) (5) 

Saya membeli ayam goreng fast 
food ini karena harganya murah 
sesuai dengan produk yang di 
sajikan 

     

Saya membeli ayam goreng fast 
food ini karena menyediakan 
pilihan harga sesuai paket 

     

Saya membeli ayam goreng fast 
food ini karena harga produk 
sesuai dengan pelayanan 

     

Saya selalu membandingkan 
harga sebelum membeli ayam 
goreng fast food di sini 

 
 

 

    

C. KUALITAS PELAYANAN (1) (2) (3) (4) (5) 

Saya membeli ayam goreng fast 
food ini karena pelayanannya 
ramah dan sopan 

     

Saya membeli ayam goreng fast 
food ini karena pelayanannya 
cepat 

     

Saya membeli ayam goreng fast 
food ini karena adanya fasilitas 
lengkap 

     

Adanya karyawan yang 
memiliki daya tanggap cepat 
terhadap keluhan konsumen 
membuat saya membeli ayam 
goreng fast food di sini. 
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Lanjutan Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan 

Konsumen Dalam Membeli Ayam Goreng Fast Food Lokal 

Di Kota Malang (Beli tanda √ pada kolom yang sesuai) 

D. KEMUDAHAN (1) (2) (3) (4) (5) 

Saya membeli ayam 
goreng fast food ini 
karena tempatnya 
mudah di jangkau dan 

strategis 

     

Adanya tempat parkir 
yang luas dan nyaman 
menjadi pertimbangan 
saya untuk membeli 
ayam goreng fast food 
di sini 

     

Adanya tempat duduk 
yang bersih dan 
nyaman menjadi 
pertimbangan saya 
untuk membeli ayam 
goreng fast food di sini 

     

E. KEPUASAN 
KONSUMEN 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Adanya kepuasan 
terhadap rasa ayam 
goreng fast food yang 
ditawarkan 

     

Harga yang ditetapkan 
pada ayam goreng fast 
food dapat dijangkau 

oleh seluruh konsumen 

     

Adanya kepuasan 
terhadap pelayanan 
yang diberikan 
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LAMPIRAN 2 

PETA KOTA MALANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilayah Kota Malang adalah sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari 

2. Sebelah Selatan  : Kecamatan Tajinan dan Pakisaji 

3. Sebelah Timur  : Kecamatan Pakis dan Tumpang 

4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Dau 
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LAMPIRAN 3 

Hasil Pengujian Validitas   

A. Faktor Kualitas Produk (X1) 

Correlations 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1 

X1.1 Pearson 

 Correlation 

1 .401
**

 .267
**

 .246
**

 .223
**

 .196
*
 .859

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .002 .006 .016 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 

X1.2 Pearson  

Correlation 

.401
**

 1 .500
**

 .178
*
 .457

**
 .335

**
 .478

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .029 .000 .000 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 

X1.3 Pearson  

Correlation 

.267
**

 .500
**

 1 .398
**

 .485
**

 .425
**

 .424
**

 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 .000 .000 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 

 

X1.4 Pearson  

Correlation 

.246
**

 .178
*
 .398

**
 1 .439

**
 .430

**
 .411

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .029 .000  .000 .000 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 

X1.5 Pearson 

 Correlation 

.223
**

 .457
**

 .485
**

 .439
**

 1 .439
**

 .398
**

 

Sig. (2-tailed) .006 .000 .000 .000  .000 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 

X1.6 Pearson 

 Correlation 

.196
*
 .335

**
 .425

**
 .430

**
 .439

**
 1 .671

**
 

Sig. (2-tailed) .016 .000 .000 .000 .000  .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 

X1 Pearson Correlation .859
**

 .478
**

 .424
**

 .411
**

 .398
**

 .671
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 150 150 150 150 150 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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B. Harga (X2) 

Correlations 

  

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

X2.1 Pearson Correlation 1 .613
**

 .379
**

 .214
**

 .550
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .008 .000 

N 150 150 150 150 150 

X2.2 Pearson Correlation .613
**

 1 .532
**

 .269
**

 .455
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .001 .000 

N 150 150 150 150 150 

X2.3 Pearson Correlation .379
**

 .532
**

 1 .219
**

 .327
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .007 .000 

N 150 150 150 150 150 

X2.4 Pearson Correlation .214
**

 .269
**

 .219
**

 1 .934
**

 

Sig. (2-tailed) .008 .001 .007  .000 

N 150 150 150 150 150 

X2 Pearson Correlation .550
**

 .455
**

 .327
**

 .934
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 150 150 150 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

C. Faktor Kualitas Pelayanan (X3) 

Correlations 

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

X3.1 Pearson Correlation 1 .435
**

 .243
**

 .339
**

 .682
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .003 .000 .000 

N 150 150 150 150 150 

X3.2 Pearson Correlation .435
**

 1 .189
*
 .285

**
 .403

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .021 .000 .000 

N 150 150 150 150 150 

X3.3 Pearson Correlation .243
**

 .189
*
 1 .237

**
 .286

**
 

Sig. (2-tailed) .003 .021  .003 .000 

N 150 150 150 150 150 
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X3.4 Pearson Correlation .339
**

 .285
**

 .237
**

 1 .919
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .003  .000 

N 150 150 150 150 150 

X3 Pearson Correlation .682
**

 .403
**

 .286
**

 .919
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 150 150 150 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

D. Faktor Kemudahan (X4) 

Correlations 

  X4.1 X4.2 X4.3 X4 

X4.1 Pearson Correlation 1 .376
**

 .348
**

 .792
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 150 150 150 150 

X4.2 Pearson Correlation .376
**

 1 .335
**

 .431
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 150 150 150 150 

X4.30 Pearson Correlation .348
**

 .335
**

 1 .848
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 150 150 150 150 

X4 Pearson Correlation .792
**

 .431
**

 .848
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 150 150 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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E. Faktor Kepuasan Konsumen (Y) 

Correlations 

  Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y 

Y1.1 Pearson Correlation 1 .396
**

 .421
**

 .824
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 150 150 150 150 

Y1.2 Pearson Correlation .396
**

 1 .515
**

 .544
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 150 150 150 150 

Y1.3 Pearson Correlation .421
**

 .515
**

 1 .861
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 150 150 150 150 

Y Pearson Correlation .824
**

 .544
**

 .861
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 150 150 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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LAMPIRAN 4 

 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

A. Faktor Kualitas Produk (X1) 

Case Processing Summary 

  
N % 

Cases Valid 150 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 150 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

 

B. Faktor Harga (X2) 

Case Processing Summary 

  
N % 

Cases Valid 150 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 150 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.747 6 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.581 4 

 

C. Faktor Kualitas Pelayanan (X3) 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 150 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 150 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

D. Faktor Kemudahan (X4) 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 150 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 150 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.569 4 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.592 3 

 

E. Faktor Kepuasan Konsumen (Y) 

Case Processing Summary 

  
N % 

Cases Valid 150 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 150 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.706 3 
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LAMPIRAN 5 

 

Hasil Perhitungan Analisis Regresi Berganda Antara 
Variabel Kualitas Produk (X1), Variabel Harga (X2), Variabel 

Kualitas Pelayanan (X3), Variabel Kemudahan (X4) Terhadap 

Variabel Kepuasan Konsumen (Y). 
 

Regression 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y 12.2067 .95746 150 

X1 24.1067 1.94262 150 

X2 15.2600 1.88754 150 

X3 15.3400 1.55365 150 

X4 12.0733 1.12981 150 

 

Correlations 

  Y X1 X2 X3 X4 

Pearson 

Correlation 

Y 1.000 .353 .275 .377 .408 

X1 .353 1.000 .355 .448 .311 

X2 .275 .355 1.000 .400 .284 

X3 .377 .448 .400 1.000 .372 

X4 .408 .311 .284 .372 1.000 

Sig. (1-tailed) Y . .000 .000 .000 .000 

X1 .000 . .000 .000 .000 

X2 .000 .000 . .000 .000 

X3 .000 .000 .000 . .000 

X4 .000 .000 .000 .000 . 

N Y 150 150 150 150 150 

X1 150 150 150 150 150 

X2 150 150 150 150 150 

X3 150 150 150 150 150 

X4 150 150 150 150 150 
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .504a .254 .233 .83851 

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 34.644 4 8.661 12.319 .000a 

Residual 101.949 145 .703   

Total 136.593 149    

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3 

b. Dependent Variable: Y 

 

 

Variables Entered/Removed 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 X4, X2, X1, X3a . Enter 

a. All requested variables entered. 
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LAMPIRAN 6 

 

 

 

 

 

a. Ayam goreng fast food bagian dada 
 

 

 

 

 

b. Ayam goreng fast food bagian sayap 
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c. Ayam goreng fast food bagian paha 

 

 

 

 

d. Area parkir tempat berjualan ayam goreng fast 

food lokal  
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e. Pembeli yang mengkonsumsi ayam goreng fast 

food lokal 

 

 

 

 

 

 

 

f. Acara di tempat Amazy Chicken dan Potatoes 

Crips 

 

 

Gambar 6. Foto Penelitian 
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LAMPIRAN 7 

 Hasil Perhitungan Distribusi Setiap Variabel di 

Antaranya Variabel Kualitas Produk (X1), Variabel Harga (X2), 

Variabel Kualitas Pelayanan (X3), Variabel Kemudahan (X4) 

dan Variabel Kepuasan Konsumen (Y). 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Variabel Harga 

No Uraian 
Jumlah 

orang (%) 

B HARGA 
  

1 Saya membeli ayam goreng fast food ini karena 

harganya murah sesuai dengan produk yang di 

sajikan 

  

 a. Sangat tidak setuju 0 0 

 b. Tidak setuju 0 0 

 c. Kurang setuju 12 8 

 d. Setuju 114 76 

 e. Sangat setuju 24 16 

 Total 150 100 

2 Saya membeli ayam goreng fast food ini karena 

menyediakan pilihan harga sesuai paket 

  

 a. Sangat tidak setuju 0 0 
 b. Tidak setuju 1 0,66 

 c. Kurang setuju 8 5,34 

 d. Setuju 123 82 

 e. Sangat setuju 18 12 

 Total 150 100 

3 Saya membeli ayam goreng fast food ini karena 

harga produk sesuai dengan pelayanan 

  

 a. Sangat tidak setuju 1 0,66 

 b. Tidak setuju 3 2 

 c. Kurang setuju 13 8,67 

 d. Setuju 117 78 

 e. Sangat setuju 16 10,67 

 Total 

 
 

150 100 
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No Uraian 
Jumlah 

orang (%) 

B HARGA 
  

4 Saya selalu membandingkan harga sebelum 

membeli ayam goreng fast food di sini 

  

 a. Sangat tidak setuju 10 6,67 

 b. Tidak setuju 35 23,33 

 c. Kurang setuju 38 25,33 

 d. Setuju 54 36 

 e. Sangat setuju 13 8,67 

 Total 150 100 

Sumber : Data Primer (2012) 
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Distribusi Frekuensi Varibel Pelayanan 

No Uraian 
Jumlah 

orang (%) 

C KUALITAS PELAYANAN   

1 Saya membeli ayam goreng fast food ini 

karena pelayanannya ramah dan sopan 

  

 a. Sangat tidak setuju 0 0 

 b. Tidak setuju 2 0 

 c. Kurang setuju 5 5 

 d. Setuju 127 80 

 e. Sangat setuju 16 15 

 Total 150 100 

2 Saya membeli ayam goreng fast food ini 

karena pelayanannya cepat 

  

 a. Sangat tidak setuju 0 0 

 b. Tidak setuju 2 1 

 c. Kurang setuju 23 11 

 d. Setuju 110 75 

 e. Sangat setuju 15 13 

 Total 150 100 

3 Saya membeli ayam goreng fast food ini 

karena adanya fasilitas lengkap 

  

 a. Sangat tidak setuju 0 0 

 b. Tidak setuju 10 3 

 c. Kurang setuju 59 42 

 d. Setuju 73 48 
 e. Sangat setuju 8 7 

 Total 150 100 

4 Adanya karyawan yang memiliki daya 

tanggap cepat terhadap keluhan konsumen 

membuat saya membeli ayam goreng fast food 

di sini 

  

 a. Sangat tidak setuju 3 2 

 b. Tidak setuju 3 2 

 c. Kurang setuju 19 10 

 d. Setuju 111 72 

 e. Sangat setuju 14 14 

 Total 150 100 

Sumber : Data Primer (2012) 
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Tabel 3. Distribusi Frekuensi Varibel Kemudahan 

No Uraian 
Jumlah 

orang (%) 

D KEMUDAHAN   

1 Saya membeli ayam goreng fast food ini karena 

tempatnya mudah di jangkau dan strategis 

  

 a. Sangat tidak setuju 0 0 

 b. Tidak setuju 0 0 

 c. Kurang setuju 8 5,33 

 d. Setuju 122 81,34 

 e. Sangat setuju 20 13,33 

 Total 150 100 

2 Adanya tempat parkir yang luas dan nyaman 

menjadi pertimbangan saya untuk membeli 

ayam goreng fast food di sini 

  

 a. Sangat tidak setuju 2 1,33 

 b. Tidak setuju 3 2 

 c. Kurang setuju 20 13,33 

 d. Setuju 109 72,67 

 e. Sangat setuju 16 10,67 

 Total 150 100 

3 Adanya tempat duduk yang bersih dan nyaman 

menjadi pertimbangan saya untuk membeli 

ayam goreng fast food di sini 

  

 a. Sangat tidak setuju 0 0 

 b. Tidak setuju 0 0 
 c. Kurang setuju 6 4 

 d. Setuju 123 82 

 e. Sangat setuju 21 14 

 Total 150 100 

Sumber : Data Primer (2012) 
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Tabel 4. Distribusi Frekuensi Kepuasan Konsumen 

No Uraian 
Jumlah  

orang (%) 

E KEPUASAN KONSUMEN   

1 Adanya kepuasan terhadap rasa ayam goreng 

fast food yang ditawarkan 

  

 a. Sangat tidak setuju 0 0 

 b. Tidak setuju 1 0,66 

 c. Kurang setuju 4 2,67 

 d. Setuju 132 88 

 e. Sangat setuju 13 8,67 

 Total 150 100 

2 Harga yang ditetapkan pada ayam goreng fast 

food dapat dijangkau oleh seluruh 

konsumen 

  

 a. Sangat tidak setuju 1 0,66 

 b. Tidak setuju 0 0 

 c. Kurang setuju 6 4 

 d. Setuju 121 80,67 

 e. Sangat setuju 22 14,67 

 Total 150 100 

3 Adanya kepuasan terhadap pelayanan yang 

diberikan 

  

 a. Sangat tidak setuju 0 0 

 b. Tidak setuju 1 0,66 

 c. Kurang setuju 8 5,33 
 d. Setuju 125 83,34 

 e. Sangat setuju 16 10,67 

 Total 150 100 

Sumber : Data Primer (2012) 
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LAMPIRAN 8 

 
Daftar Harga Ayam Goreng Fast Food Lokal 

No Nama Tempat Jenis Paket Harga (Rp) 

1 Jacson 

a. Paket 1 (Ayam/sayap, 

Nasi, Es teh) 

b. Paket 2 (Ayam/paha, Nasi, 

Es teh) 

c. Paket 3 (Ayam/dada, Nasi, 

Es teh) 

7.000 

 

8.000 

 

9.000 

2 
JFC (Jajar Fried 

Chicken) 

a. Paket 1 (1 Ayam, Nasi, Es 

teh) 

b. Paket 2 (1 Ayam, Nasi, Es 
teh) 

c. Paket 3 (2 Ayam, Nasi, Es 

teh) 

9.000 

 

7.000 
 

15.000 

3 
C’Bezt  

Friedchicken 

a. Take Away 1 (1 Paha, 

Nasi, 1 Teh Sosro)  

b. Take Away 2 (1 Dada, 

Nasi, 1 Teh Sosro) 

c. Take Away 3 (Chicken 

Teriyaki, Nasi, 1 Teh 

Sosro) 

9.000 

 

11.000 

 

11.000 

4 
Amazy Chicken  
dan Potatoes Crips 

a. Crips 1 (Chicken Large, 

Nasi, Teh Botol) 

b. Crips 2 (Chicken Large, 
Kentang, Teh Botol) 

c. Crips 2 (Chicken Large, 

Nasi, Soup, Teh Botol) 

13.000 

 

16.000 
 

17.000 

5 

Quick Chicken 

a. Paket 1 (Ayam/sayap, 

Nasi, Es teh)  

b. Paket 2 (Ayam/paha, Nasi, 

Es teh) 

7.000 

 

10.500 

 
 

c. Paket 3 (Ayam/dada, Nasi, 

Es teh) 

10.500 

Sumber : Data Primer (2012) 

 


