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BAB 1V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1      Sejarah Rumah Makan Sop Ayam Pak Min Klaten Cabang Tulungagung 

Rumah makan sop ayam pak Min Klaten pada awalnya berdiri pada tahun 1980, rumah 

makan tersebut didirikan oleh Bapak Min beserta istri dengan gerai seadanya yang berlokasi 

di pasar Klaten. Namun, setelah pemilik rumah makan wafat, maka bisnis ini terus dijalankan 

oleh saudara-saudara dari keluarga Bapak Min, salah satunya adalah adiknya yang bernama 

Pak Mul. Seiring dengan banyaknya permintaan  dari pelanggan dari tahun ke tahun, maka 

tahun 2013 rumah makan ini membuka kedai baru di wilayah kota Tulungagung Jawa Timur, 

selain di Tulungagung rumah makan ini juga tersebar sebanyak 10 gerai di kota-kota lain 

seperti Klaten dan kota Malang. Di Tulungagung, rumah mkan ini hanya memiliki satu 

cabang di Jalan Supriadi 30 Tulungagung, sehingga rumah makan ini cukup banyak diminati 

oleh warga Tulungagung. Selain itu Harga yang ditawarkan di rumah makan ini cukup 

terjangkau sehingga mulai dari kalangan pelajar sampai dengan pekerja mampu 

menyesuaikan harga dengan produk yang diberikan di Rumah makan sop Ayam Pak Min 

Klaten Produk yang di hasilkan di Sop Ayam Pak Min Klaten bermacam-macam sehingga 

pelanggan bisa memilih sesuai dengan selera. Adapun produk yang disajikan adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.1 Menu Sop Ayam Pak Min Cabang Tulungagung 

No Menu Harga 

1 Nasi Sop biasa/ campur     Rp.5000 

2 Nasi Sop pisah daging       Rp.9.000 

3 Nasi sop pisah uritan         Rp.9.000 

4 Nasi sop pisah kulit Rp.9.000 

5 Nasi sop pisah ceker         Rp.9.000 

6 Nasi sop pisah ati ampela Rp.9.000 

7 Nasi sop pisah leher      Rp.10.000 

8 Nasi sop pisah kepala Rp.10.000 

9 Nasi sop pisah sayap    Rp.10.000 

10 Nasi sop pisah paha       Rp.11.000 

11 Nasi sop pisah tepong    Rp.11.000 

12 Nasi sop pisah brutu pecok Rp.12.000 

13 Nasi sop pisah dada pecok Rp.16.000 

Harga produk yang dipaparkan diatas merupakan harga yang sudah tepat untuk 

diterapkan di warung Sop Ayam Pak Min Klaten karena dengan harga tersebut, pengunjung 

merasa tidak keberatan terhadap harga tersebut  bahkan warung semakin ramai dengan 

pengunjung. Produk Sop Ayam Pak Min Klaten yang paling digemari oleh pengunjung  

adalah nasi sop pisah daging dan juga nasi sop pisah paha karena pelanggan berasumsi bahwa 

bagian daging yang berkualitas adalah bagian paha.Pemasaran memegang peranan utama 

dalam sebuah usaha, sehingga berhasil tidaknya usaha tergantung besar kesuksesan kegiatan 

promosi yang perusahaan lakukan. Pola pemasaran yang diterapkan pada manajemen Sop 

Ayam Pak Min Klaten  adalah: 

a. Intern adalah pola pemasaran dengan cara perbaikan kualitas kontrol produk dan 

kualitas pelayanan 

b. Ekstern adalah pola dengan cara promosi melalui media elektronik, surat kabar, 

pamvlet, banner, dan mensponsori acara-acara yang melibatkan masyarakat luas. 

Hasil pemasaran pengelola Sop Ayam Pak Min Klaten cabang Tulungagung dapat 

dikatakan berhasil bisa dibuktikan dalam kurun waktu yang sangat singkat, yaitu satu tahun 

terakhir setelah dibuka pengunjung selalu ramai, sehingga di area Tulungagung dibuka 

kembali cabang Sop Ayam Pak Min Klaten yang terletak di kediri. (Data Sekunder, Oktober 

2013) 
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4.2 Karakteristik Konsumen 

Berdasarkan dari data hasil penelitian dapat diperoleh hasil dari karakteristik 

responden yang diamati, dianataranya adalah Jenis kelamin responden, usia responden, 

tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan per bulan, kemudian frekuensi pembelian yang 

dilakukan oleh responden penelitian. 

4.2.1 Jenis Kelamin Responden 

   

 Diagram 1. Karaketeristik responden berdasarkan jenis kelamin 

 Hasil penelitian yang dilakukan di rumah makan sop ayam pak Min cabang 

Tulungagung menunjukkan bahwa jenis kelamin responden yang menduduki area mayoritas 

adalah berjenis kelamin perempuan, sebab perempuan lebih menyukai untuk mencoba suatu 

hal yang baru, dan belum pernah dirasakan sebelumnya. Kebanyakan dari wanita 

mengungkapkan kepuasannya dalam mencicipi suatu produk melalui word of mouth sehingga 

teman perempuan yang lainnya juga tertarik untuk mencoba produk baru, terutama produk 

tersebut yang disajikan di rumah makan sop ayam pak Min Klaten ini tidak memiliki cabang 

di Tulungagung sehingga mayoritas responden yang didapatkan adalah perempuan sebesar 

56%, sedangkan untuk responden laki-laki hanya terdapat 44% dengan alasan besar 

prosentase antara perempuan dan laki-laki tidak terlalu jauh, karena antara laki-laki dan 

perempuan sama-sama ingin memenuhi kebutuhan pokok berupa pangan melalui rumah 

makan sop ayam pak Min Klaten cabang Tulungagung. 

4.2.2 Usia  Responden 

   

 Diagram 2. Karaketeristik responden berdasarkan usia responden 
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 Berdasarkan dari hasil penelitian diperoleh data responden berdasarkan usia bahwa 

mayoritas responden yang datang mengunjungi rumah makan sop ayam pak min klaten 

adalah berusia 21-40 tahun, sebab dalam usia ini mayoritas responden adalah kalangan 

mahasiswa dari universitas Tulungagung (UT) dan sudah memiliki penghasilan sehingga 

responden dalam kategori usia tersebut mampu memperoleh prosentase usia responden paling 

banyak yaitu 50% dan yang minoritas adalah berusia 41-60 tahun dengan prosentase sebesar 

19%, karena pada usia diatas 40 tahun seseorang akan berfikir ulang mengenai kandungan 

makanan yang akan dikonsumsi karena faktor usia, sehingga responden dengan usia tersebut 

menjadi minoritas dalam hasil penelitian ini. 

 Pada usia remaja mengalami perubahan psikologis dan prubahan biologis dimana 

produk yang dikonsumsi seorang remaja dipengaruhi oleh peristiwa dan aktifitas yang sedang 

terjadi pada dirinya , teman dan gaya atau penampilan dari generasi tersebut. Sedangkan 

untuk usia responden di atas 41 tahun jumlahnya cenderung lebih sedikit, hal ini dikarenakan 

bahwa pada usia tersebut seseorang akan lebih berhati – hati dalam mengkonsumsi produk 

makanan (Herminanto,2002) 

 

4.2.3 Tingkat Pendidikan Responden 

   

 Diagram 3. Karaketeristik responden berdasarkan Tingkat pendidikan akhir responden 

 Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa responden yang mayoritas datang untuk 

mengunjungi rumah makan  sop ayam pak min klaten adalah dengan pendidikan terakhir 

SMA yaitu sebesar 50%, sebab pendidikan seseorang akan menentukan apa yang akan 

dikonsumsi berdasarkan pengetahuan gizi yang didapatkan, sehingga semakin tinggi 

pendidikan seseorang, maka seseorang tersebut akan lebih selektif dalam memiliki produk 

olahan makanan. Minoritas responden yang datang adalah dengan pendidikan akhir SD yaitu 

sebesar 8%. Konsumen dapat pula dikelompokkan menurut tingkat pendidikan yang dicapai. 

Pendidikan yang berhasil diselesaikan biasanya menentukan pendapatan dan kelas sosial 

merek. Tingkat pendidikan biasanya terkait pula dengan tingkat pekerjaannya walupun tidak 
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selalu. Seseorang yang berpendidikan tinggi cenderung membaca menentukan tingkat 

intelektualitas seseorang. Tingkat intelektualitas ini akan menentukan pilihan barang-barang, 

jenis hiburan dan program radio atau televisi yang diikutinya (Meiliana Fauziah, 2008). 

4.2.4 Pekerjaan Responden 

  

Diagram 4. Karaketeristik responden berdasarkan pekerjaan responden 

 Hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pekerjaan responden yang datang untuk 

mengunjungi rumah makan sop ayam pak min klaten mayoritas dengan prosentase sebesar 

40% dengan pekerjaan yang dimiliki adalah PNS, dan yang kedua setelah PNS dengan 

prosentase sebesar 28% adalah kalangan pelajar dan mahasiswa yang ingin mencicipi 

makanan baru yang tersedia di Tulungagung. Hasil penelitian ini minoritas adalah ibu rumah 

tangga, karena seorang ibu rumah tangga lebih berikir panjang mengenai finansial keluarga, 

sehingga dalam penelitian ini hanya ditemukan 3% responden yang memiliki pekerjaan 

sebagai ibu rumah tangga. Bilson (2002) yang menyatakan bahwa pekerjaan seseorang akan 

mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. 

 

4.2.5 Pendapatan Responden 

   

 Diagram 5. Karaketeristik responden berdasarkan pendapatan responden per bulan 
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 Hasil penelitian di rumah makan sop ayam pak min klaten cabang Tulungagung 

menunjukkan bahwa mayoritas pendapatan yang diperoleh responden yang mengunjungi 

rumah makan ini dengan prosentase sebesar 35% dengan pendapatan lebih dari Rp 

2.000.000,00 karena mayoritas responden yang datang adalah seorang PNS, sedangkan 

prosentase untuk minoritas pendapatan per bulan responden adalah sebesar 22% dengan 

penghasilan antara Rp 1.000.000,00 – Rp 1.500.00,00. Pendapatan dalam hal ini menentukan 

seseorang dalam melakukan pembelian di rumah makan sop ayam pak min laten cabang 

Tulungagung. 

4.2.6 Frekuensi Pembelian yang dilakukan Responden 

   

Diagram 6. Karaketeristik responden berdasarkan frekuensi pemebelian responden 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas dengan prosentase sebesar 59% 

bahwa responden kembali mengunjungi rumah makan sop ayam pak min klaten dalam jangka 

waktu 1-2 bulan, semakin banyak rekuensi suatu responden kembali ke rumah makan 

tersebut, maka responden dapat mencapai kepuasan ketika mengkonsumsi sop ayam pak min 

klaten. Minoritas rekuensi pengunjungan rumah makan yang dilakukan oleh responden 

dengan prosentase sebesar 11% yaitu responden mengunjungi rumah makan sop ayam pak 

min klaten lebih dari kurun waktu 6 bulan. Adanya fenomena perang harga dalam bisnis jasa 

penerbangan saat ini justru membuat Garuda Indonesia mengambil langkah “ out of the 

crowd” dengan  meningkatkan kualitas layanannya, tidak terlibat perang harga. Penelitian ini  

menganalisis faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi minat beli ulang konsumen 

kaitannya dengan efektifitas “out of the crowd” dari Garuda Indonesia. Variabel-variabel 

pembentuk kerangka pemikiran penelitian ini didukung oleh penelitian dari jurnal penelitian 

terdahulu, antara lain Yoo, Donthu, dan Lee,  2000; Chapman dan Wahlers, 1999; Brown dan 

Dacin, 1997; Herbig, Milewicz  dan Golden, 1994; Li dan Lee, 2001; Hell ier, Geursen, Carr, 

dan Rickard, 2003;  dan Cronin dan Taylor, 1992. Berdasarkan telaah pustaka yang ada maka  
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dkembangkan empat hasil: Harga berpengaruh positif terhadap persepsi kualitas ,Reputasi 

perusahaan berpengaruh positif terhadap persepsi kualitas, Persepsi kualitas berpengaruh 

positif terhadap minat beli ulang , Kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap minat 

beli ulang Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan pada  

perumusan masalah penelitian ini mengenai minat beli ulang pelanggan berkaitan  dengan 

variabel-variabel pendukung yang berpotensi mempengaruhinya, yaitu  harga, reputasi 

perusahaan, kepuasan pelanggan, dan persepsi kualitas. Variabel-variabel tersebut dipilih  

sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat  beli ulang pelanggan Garuda 

Indonesia, dengan fakta bahwa harga tiket yang tinggi, nama besar yang dimiliki, jaminan 

kualitas serta pelanggan yang loyal. Sehingga melalui penelitian ini dapat terlihat sejauh 

mana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap minat beli ulang pelanggan Garuda 

Indonesia, khususnya keberangkatan Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran 

184 kuisioner dan jumlah  sampel yang diambil sebanyak 127 dengan syarat sebagai 

responden adalah konsumen yang pernah menggunakan jasa penerbangan Garuda Indonesia 

lebih  dari 1 kali. Teknik analisis yang digunakan adalah  structural equation model (SEM). 

Pengukuran konstruk eksogen dan endogen telah diuji dengan  menggunakan analisis faktor 

konfirmatori. Berdasarkan hasil pengolahan data  yang dianalisis dengan menggunakan SEM 

untuk menguji hubungan kausalitas antar variabel, diperoleh hasil yang sesuai dengan kriteria  

goodness-of-fit, yaitu : Chi-square sebesar 102.527, Probability 0.072, CMIN/DF 1.235, GFI 

0.903, AGFI 0.859, TLI 0.977, CFI 0.982, dan RMSEA sebesar 0.043. Sedangkan nilai C.R. 

untuk pengaruh harga terhadap persepsi kualitas adalah 6,230 dengan probabilitas 0,000, 

untuk pengaruh reputasi perusahaan terhadap persepsi kualitas adalah 4,853 dengan 

probabilitas 0,000, untuk pengaruh persepsi kualitas terhadap minat beli ulang adalah 5,860 

dengan probabilitas 0,000, serta untuk kepuasan pelanggan terhadap minat beli ulang adalah 

3,904 dengan probabilitas 0,000. 

 

4.3 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

  Hasil dari penelitian di rumah makan sop ayam pak min klaten diperoleh hasil bahwa 

varabel bebas yang terdiri dari citra bayangan (X1), citra berlaku (X2), citra majemuk (X3), 

citra perusahaan (X4), citra yang diharapkan (X5) yang jawabannya diperoleh dari hasil 

pertanyaan kuesioner yang dinilai dengan skala likert. 
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4.3.1 Pembentukan Citra (X) 

4.3.1.1 Citra Bayangan (image mirror) 

 Pada item x1.1 yaitu mengenai karyawan menyambut ramah dan sopan terhadap 

pegawai bahwa responden mayoritas menilai ragu-ragu sebesar 35%. Responden menilai 

keramahan dan kesopanan yang diberikan oleh pegawai kepada konsumen rumah makan 

adalah suatu hal yang memang seharusnya dilakukan di seluruh rumah makan agar konsumen 

merasa nyaman, karena kedudukan konsumen adalah sebagai raja yang memang harus 

dilayani secara baik sesuai dengan permintaan dan harapan yang diinginkan oleh konsumen. 

Item x1.2 mengenai kedisiplinan karyawan bahwa mayoritas menjawab ragu-ragu sebesar 

26% dan minoritas responden menilai dengan skor 1 yaitu sangat tidak setuju, karena 

kebanakan responden telah menilai bahwa suatu pegawai dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan, terutama di bidang jasa kuliner harus disiplin, karena kedisiplinan pegawai rumah 

makan merupakan harapan besar konsumen yang sedang menunggu sajian makanan yang 

sudah di pesan, sehingga kedisiplinan haeus diterapkan oleh pegawai rumah makan 

terutamanya. Kemudian item x1.3 mengenai kerapian dalam penyajian hidangan yang 

dilakukan oleh pegwai di rumah makan sop ayam pak min klaten bahwa mayoritas responden 

dalam memilih skor skala likert dengan prosentase sebesar 29% responden memiliki jawaban 

ragu-ragu dan minoritas dengan presentase sebesar 11% responden memilih untuk menjawab 

sangat tidak setuju, hal ini dikarenakan bahwa penyajian sop ayam di rumah makan pak min 

ini disajikan ala kadarnya sesuai dengan hidangan sup di rumah makan sejenis yang lain 

sehingga responden lebih memilih untuk menjawab ragu-ragu. 

 

4.3.1.2 Citra Berlaku 

 Pada item x2.1 mengenai pelayanan yang menyenangkan yang dilakukan oleh pihak 

rumah makan sop ayam pak min klaten bahwa mayoritas responden dengan prosentase 

sebesar 36% memilih skala likert dengan skor 5 yang artinya sangat setuju apabila rumah 

makan sop ayam pak min Klaten telah memberikan pelayanan yang terbaik saat konsumen 

sedang menikmati sajian yang diberikan oleh pegawai sup ayam pak Min Klaten. Item x2.2 

mengenai penyajian hidangan secara tepat dan tepat sesuai keinginan dan kebutuhan 

konsumen bahwa mayoritas responden memilih menjawab setuju dengan prosentase sebesar 

29%, karena responden merasa bahwa hidangan yang dipesan oleh responden dapat disajikan 

dengan tepat sesuai dengan pesanan, dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama karena 

pegawai di rumah makan sop ayam pak min Klaten ini terdiri sekitar 25 orang pegawai, 5 
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orang adalah chef, 5 orang untuk pembuatan minum, 1 orang kasir, dan 10 orang pramusaji 

dan 4 orang di bagian belakang dapur, sehingga manajemen cukup tertata dengan rapi. 

 

4.3.1.3 Citra Majemuk 

 Pada item x3.1 mengenai penyajian hidangan dengan tampilan yang bersih, mayoritas 

responden penelitian menjawab sangat setuju dengan prosentase sebesar 43%, karena 

responden beranggapan bahwa sop ayam yang disajikan di rumah makan pak Min Klaten ini 

terlihat bersih dan mampu meningkatkan keinginan untuk segera mengkonsumsi sup ayam 

tersebut. Kemudian untuk item x3.2 mengenai ketanggapan pegawai terhadap permintaan 

atau kemauan pembeli dalam memesan produk yang disediakan di rumah makan sop ayam 

pak Min Klaten, bahwa mayoritas responden dalam pertanyaan tersebut menjawab sangat 

setuju dengan prosentase sebesar 40%, artinya mayoritas konsumen yang datang ke rumah 

makan sop ayam pak min Klaten sudah mmerasa bahwa pegawai yang ada di rumah makan 

tersebut sudah mampu menanggapi dengan baik apa yang diminta atau dipesan oleh 

konsumen. Item x3.3 tentang kecakapan pegawai saat konsumen membutuhkan produk yang 

diinginkan di rumah makan sop ayam pak Min Klaten, mayoritas responden menjawab 

dengan prosentase sebesar 31%  adalah menjawab setuju bahwa responden menilai jika 

pegawai rumah makan sop ayam pak min Klaten sudah cakap dalam melayanai kebutuhan 

konsumennya. 

 

4.3.1.4 Citra Perusahaan 

 Pada item x4.1 kekompakan pegawai dalam melayani konsumen, mayoritas 

responden penelitian menjawab ragu-ragu dengan prosentase sebesar 39%, karena responden 

beranggapan bahwa kekompakan pegawai memang harus dilaksanakan dimana saja, agar 

terdapat keberhasilan suatu usaha, sehingga sudah sewajarnya rumah makan sop ayam pak 

Min Klaten melayani konsumen dengan kekompakannya. Kemudian untuk item x4.2 

mengenai ketepatan dalam memberikan hidangan olahan ayam berupa sop, bahwa mayoritas 

responden dalam pertanyaan tersebut menjawab setuju dengan prosentase sebesar 30%, 

artinya mayoritas konsumen yang datang ke rumah makan sop ayam pak min Klaten sudah 

mmerasa bahwa pegawai yang ada di rumah makan tersebut sudah mampu menepati pesanan 

konsumen dengan baik sesuai apa yang diminta atau dipesan oleh konsumen. Item x4.3 

tentang kemampuan pegawai dalam menciptakan susasana nyaman untuk konsumen yang 

datang , mayoritas responden menjawab dengan prosentase sebesar 69%  adalah menjawab 

setuju bahwa responden menilai jika pegawai rumah makan sop ayam pak min Klaten 
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mampu menciptakan rasa nyaman untuk konsumen yang datang, sehingga konsumen tersebut 

nyaman untuk singgah ke rumah makan sop ayam pak Min Klaten. Minoritas dengan 

prosentase sebesar 2% responden memilih sangat tidak setuju. 

 

4.3.1.5 Citra yang Diharapkan 

 Pada item x5.1 yaitu kepuasan pelanggan terhadap sajian dan pelayanan rumah makan 

sop ayam pak Min Klaten bahwa responden mayoritas menilai ragu-ragu sebesar 32%. 

Responden menilai kepuasan rata-rata tidak hanya dari sajian dan pelaanan akan tetapi juga 

melihat dari harga, sehingga mayoritas responden memilih ragu-ragu. Item x5.2 tidak adanya 

keluhan negatif yang muncul dari pelanggan bahwa mayoritas menjawab sama antara setuju 

dan sangat setuju sebesar 34%. Kemudian item x5.3 mengenai efek atau dampak positif ang 

mampu diterima oleh pihak rumah makan sop ayam pak Min Klaten maupun pelanggan 

bahwa mayoritas responden dalam memilih skor skala likert dengan prosentase sebesar 31% 

responden memiliki jawaban setuju, hal ini dikarenakan bahwa untuk dampak positif yang 

didapatkan oleh pihak rumah makan bahwa nantinya setelah banyak pelanggan yang puas 

maka akan muncul word of mouth yang nantinya akan tersebar, dan semakin banyak 

pelanggan baru yang datang untuk mencicipi hidangan di rumah makan sop ayam pak Min 

Klaten cabang Tulungagung. Sehingga pemasaran produk sop ayam pak Min Klaten akan 

sustainable. Dampak positif yang diterima oleh pelanggan bahwa pelanggan merasa puas 

setelahmenikmati hidangan yang disajikan oleh pihak rumah makan sop ayam pak Min 

Klaten. 

 

4.3.2 Kepuasan Konsumen (Y) 

Tabel 4.2 Frekuensi jawaban Responden terhadap Kepuasan Konsumen 

Variabel Sangat 

Setuju 

Setuju Ragu-Ragu Tidak Setuju Sangat Tidak 

Setuju 

Y1 53% 13% 5% 5% 24% 

Y2 39% 24% 15% 15% 7% 

Y3 29% 20% 17% 14% 20% 

 

Item y1 mengenai kualitas produk sop ayam yang dihidangkan pegawai untuk 

pelanggan di Rumah makan sop ayam pak Min Klaten, mayoritas dengan jumlah 53 

responden (53%) menyatakan sangat setuju bahwa kualitas produk yang disajikan di rumah 

makan sop ayam pak Min Klaten memiliki kualitas yang baik, sehat, aman dan halal . Hal ini 
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sesuai dengan pendapat Pauli (1979) menyatakan bahwa mutu atau kualitas makanan 

dipengaruhi oleh Presentation yaitu penampilan makanan yang menarik akan 

membangkitkan selera makan sehingga akan timbul keinginan untuk menikmatinya. 

Misalnya penataan dan kombinasi warna yang tepat dan penyajian yang sesuai. Item y2 

mengenai frekuensi pelanggan dalam membeli sop ayam pak Min Klaten mayoritas dengan 

jumlah 39 responden (39%) menyatakan sangat setuju bahwa pelanggan sering mengunjungi 

rumah makan sop ayam pak Min Klaten karena puas dengan rasa, aroma, dan hidangan yang 

disajikan oleh pegawai. Jawaban responden pada item y3 mengenai harga yang diberikan oleh 

pihak rumah makan sop ayam pak Min Klaten kepada konsumen, mayoritas dengan jumlah 

29 responden (29%) menyatakan baik. Irawan (2007) menjelaskan bahwa untuk pelanggan 

yang sensitif, biasanya harga murah merupakan sumber kepuasan yang penting. Variabel 

kepuasan pelanggan terdiri dari 3 dimensi ,attributes related  to products, attributes related to 

services, dan attributes related to purchases.  Berikut dapat dilihat besarnya koefisien untuk 

setiap pernyataan pada variabel kepuasan pelanggan.  

a.Attributes Related to Products  

Dalam dimensi  Attributes Related to Products menunjukkan 57,78% respoden  

menyatakan setuju bahwa atribut yang berhubungan produk sesuai dengan ekspektasi yang 

diinginkan pelanggan di susul oleh 25,18% responden yang  menjawab sangat setuju, 12,89% 

menjawab netral dan 4,15% responden menjawab tidak setuju. Sedangkan, yang menjawab 

sangat tidak setuju tidak mendapat responden sama sekali. Atribut yang berhubungan dengan 

produk  menjadi peran vital bagi kepuasan pelanggan Suzuki.Kualitas produk Suzuki 

merupakan hal yang pertama kali dijadikan pertimbangan pelanggan untuk memilih 

kendaraan (motor). Untuk itu, pabrikan Suzuki harus senantiasa memperbaiki kualitas 

(seperti harga yang sebanding dengan kualitas motor, memberikan manfaat yang lebih 

dibandingkan pesaing dan desain yang  menarik bagi pelanggan) produknya agar selalu 

diminati konsumen.  

b.Attributes Related to Services  

 Pada dimensi  Attributes Related to Services menunjukkan 50,22% menyatakan  

setuju bahwa pelayanan dealer Suzuki Fatmawati, Jakarta Selatan dapat memberikan solusi 

yang baik bagi pelanggan, pabrikan memberikan garansi bahwa produk yang dihasilkan 

berkualitas. Dimensi Attributes Related To Servicesjuga menunjukkan 24% menjawab netral, 

sisanya menunjukkan 20,89% responden menjawab sangat setuju dan 4,89% responden 

menjawab tidak setuju. Sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju, tidak mempunyai  
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responden sama sekali. Perawatan/perbaikan (service) yang baik harus dijadikan 

pertimbangan khusus dealer Fatmawati, Jakarta Selatan, dikarenakan persentase responden 

yang menyatakan setuju dan sangat setuju mencapai 71,11%. Ini membuktikan bahwa 

kualitas pelayanan yang diberikan karyawan dealer Fatmawati, Jakarta Selatan sangat 

memuaskan pelanggan. Hal ini tentu saja sangat siginifikan sehingga perlu tetap dijaga 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh bengkel Suzuki Fatmawati, Jakarta Selatan.  

c.Attributes Related to Purchases  

 Pada dimensi Attributes Related to Purchases menunjukkan hanya 35,78% 

menyatakan setuju bahwa pelangggan puas terhadap atribut yang berhubungan  dengan 

penjualan. 31,78% menjawab netral, sisanya menunjukkan koefisien sebesar 17,55% 

responden menjawab sangat setuju, 14,44% responden menjawab tidak setuju dan 0,44% 

menjawab sangat tidak setuju. Dengan akumulasi responden yang menjawab setuju dan 

sangat setuju sebesar 53,33% tentunya masih jauh dari harapan bahwa pelanggan belum puas 

terhadap kemampuan Suzuki untuk bersaing dengan kompetitor. Hal ini seharusnya menjadi 

dasar bahwa Suzuki harus berfikir inovatif untuk bersaing dengan kompetitor. Selain itu, 

Suzuki harus memperbanyak dealer-dealer mereka seperti yang dilakukan kompetitor 

(Andika,2011). 

 

4.4 Uji Validitas 

 Singarimbun dan Effendi (2005) menyatakan bahwa validitas menunjukan sejauh 

mana alat pengukuran itu mengukur apa yang ingin diukur.Suatu variabel dinyatakan valid 

jika koefisien korelasi sama dengan 0,3 atau lebih (paling kecil 0,3),seperti yang 

dikemukakan Sugiyono (2004) dan probabilitas koefisien korelasinya  ≤0,05 atau r hitung ≥ r 

tabel. Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk mengukur kesesuaian alat yang diukur 

(kuesioner) dengan apa yang diukur (pertanyaan). Uji Validitas menggunakan SPSS versi 

16.0. 



41 
 

Tabel 4.2.Uji Validitas Instrumen Pertanyaan 

Variabel Item R Sig 

Citra Bayangan (X1) x1.1 0,840 0,00 

  x1.2 0,898 0,00 

  x1.3 0,843 0,00 

Citra Berlaku (X2) x2.1 0,814 0,00 

  x2.2 0,836 0,00 

Citra Majemuk (X3) x3.1 0,714 0,00 

  x3.2 0,814 0,00 

  x3.3 0,614 0,00 

Citra Perusahaan (X4) x4.1 0,856 0,00 

  x4.2 0,867 0,00 

  x4.3 0,338 0,00 

Citra yang diharapkan (X5) x5.1 0,790 0,00 

  x5.2 0,850 0,00 

 

X5.3 0,738 0,00 

Kepuasan konsumen (Y) y1 0,775 0,00 

  y2 0,783 0,00 

  y3 0,848 0,00 

(Data Primer (diolah)2013) 

 Dari hasil pengolahan data, isntrumen pertanyaan ang diberikan kepada responden 

sudah memiliki prsyaratan valid dengan syarat bahwa n= 100, α = 0,05, dan r tabel = 0,195, 

jika persyaratan r hitung > r tabel (0,195), maka dapat dikatakan valid.  Validitas menunjukan 

sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Tinggi rendahnya 

validitas menunjukan sejauh mana data yang telah terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang variabel yang diteliti (Umar, 2003). Validitas menyangkut apa yang ingin 

diukur seberapa baik tes ini dapat mengukur. Pada dasarnya semua prosedur untuk 

menentukan validitas tes berkaitan dengan hubungan antara kinerja pada tes dan faktor-faktor 
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lain yang dapat diamati secara independen tentang kepuasan konsumen. Pengujian validitas 

dimaksudkan untuk menaksir konsistensi internal butir pertanyaan daam mengungkap faktor. 

4.5 Uji Reliabilitas 

 Singarimbun dan Effendi (2005) mengatakan realibilitas adalah istilah yang dipakai 

untuk menunjukan sejauh mana suatu pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran 

diulang dua kali atau lebih. Berikut ini tabel hasil uji reliabilitas. 

Tabel 4.3.Uji Reliabilitas 

Variabel 
Koefisien 

Alpha 

Citra Bayangan (X1) 0,825 

Citra Berlaku (X2) 0,531 

Citra Majemuk (X3) 0,549 

Citra Perusahaan (X4) 
0,561 

Citra yang diharapkan (X5) 0,697 

Kepuasan Pelanggan (Y) 0,719 

(Data Primer (diolah)2013) 

 Tabel uji reliabilitas variabel pembentukan citra (X) dan Kepuasan pelanggan (Y) 

dengan hasil koefisien alpha lebih dari nilai alpha crobach yaitu 0,5, maka dapat dikatakan 

reliabel. Suatu alat dikatakan reliable jika alat itu dalam mengukur suatu gejala yang 

berlainan senantiasa mengukur Sejauh mana alat ukur dapat dipercaya dan dapat diandalkan, 

untuk mengukur reliabilitas dalam suatu instrument menggunakan alpha cronbach yang 

didasarkan pada rata-rata korelasi butir data instrument pengukuran. Menurut Malhotra 

(1996) suatu instrument dikatakan handal apabila nilai alpha lebih besar atau sama dengan 

0,5. 

4.6 Analisis Faktor 

 Analisis faktor merupakan salah satu tehnik analisis statistik multivariat, dengan titik 

berat yang diminati adalah hubungan secara bersama pada semua variabel tanpa membedakan 

variabel tergantung dan variabel bebas atau disebut sebagai metode antar ketergantungan 

(interdependence methods). Proses analisis faktor mencoba menemukan hubungan antar 

variabel yang saling independen tersebut, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan 

variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal sehingga memudahkan analisis statistik 
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selanjutnya. (Wibowo , 2006). Pada analisis faktor terdapat beberapa tahap yang dinamakan 

uji kelayakan faktor ang berfungsi untuk mengetahui hubungan antar variabel yang akan 

dianlaisis faktor, diantaranya adalah uji KMO, uji Bartlett, uji MSA, yang masing-masing 

memiliki persyaratan-persyaratan tertentu untuk dapat dilanjutkan ke analisis faktor, jika 

salah satu uji kelayakan faktorial tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan, maka tidak 

dapat dilakukan uji selanjutnya dan harus dikeluarkan dari analisis. Analisis faktor yang 

digunakan dalam pengolahan data ini menggunakan SPSS versi 16,0. 

 4.6.1.1 Nilai Keiser-Meyer-Olkin (KMO) 

  Hasil perhitungan yang ditunjukkan oleh perhitungan KMO diperoleh nilai 0,714 

yang memiliki arti bahwa dengan nilai tersebut pada keyser meyer olkin Sudah memenuhi uji 

kelayakan faktor, karena nilai KMO lebih dari 0,5. Supranto (2004) menyatakan bahwa nilai 

KMO yang baik berkisar antara 0,5-1. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai KMO yang 

diperoleh sebesar 0,798, sehingga metoda analisis faktor cukup memuaskan untuk digunakan 

dalam penelitian. 

4.6.1.2  Uji Bartlett  

  Fungsi dari uji Bartlett adalah untuk mengetahui kebebasan dari suatu variabel 

(variabel bebas), hasil yang didapat dari uji ini adalah  449,399 dengan nilai signifikan 0,000, 

jadi dapat disimpulkan bahwa pada uji ini terdapat hubungan antar variabel yang signifikan 

sehingga pada uji bartlett yang menunjukkan signifikan layak untuk diproses pada uji 

faktorial. Suliyanto (2005) yang menyatakan bahwa variabel yang digunakan dapat dianalisis 

pada tahap selanjutnya apabila memiliki angka signifikan < 0,05. 

4.6.1.3 Measure Of Sampling Adequacy (MSA)  

 Tabel 4.3 dari nilai yang duhasilkan pada MSA ini digunakan untuk pengujian dua 

hubungan antar variabel yang terdapat pada uji faktorial untuk mengetahui kelayakan saat 

proses pemfaktoran, apabila nilai MSA seluruh item menunjukkan lebih dari 0,5 maka layak 

untuk tahap pemfaktoran, namun sebaliknya jika ada salah satu item yang memiliki nilai 

MSA kurang dari 0,5 maka harus dikeluarkan pada analisis faktorial, dan data tersebut tidak 

layak untuk diuji faktor. Matrik kolerasi anti-image pada lampiran menunjukkan bahwa dari 

20 item memiliki nilai MSA > 0,5. Supranto (2004) dalam Oki (2009) , analisis faktor adalah 

prosedur yang digunakan untuk mereduksi data atau peubah, yang masih memuat sebagian 

besar informasi yang terkandung di dalam peubah asli. Peubah baru yang dihasilkan disebut 
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dengan faktor laten, yang bersifat unobservable. Algoritma analisis faktor tersebut adalah 

pengujian peubah, dimana menilai kelayakan peubah untuk dimasukkan dalam analisis 

selanjutnya, menggunakan Kaiser Meyer Olkin (KMO) dan measure of sampling adequacy 

(MSA). Angka MSA ≤ 0, 5, menunjukan peubah tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau 

dikeluarkan. Pada tabel 4.3 menjelaskan nilai MSA pada matriks kolerasi anti-image yang 

telah diringkas pada hasil analisis kelayakan data pada uji MSA: 

Tabel 4.4. Nilai Measure Of Sampling Adequacy (MSA) 

Variabel Nilai MSA 

X1.1 0,782 

X1.2 0,679 

X1.3 0,703 

X2.1 0,807 

X2.2 0,761 

X3.1 0,757 

X3.2 0,740 

X3.3 0,692 

X4.1 0,636 

X4.2 0,681 

X4.3 0,806 

X5.1 0,641 

X5.2 0,674 

X5.3 0,750 

(Data Primer (diolah)2013) 

4.6.2 Ekstraksi Faktor 

Pada eigenvalues menunjukkan nilai total dari hasil pemfaktoran yang menunjukkan 

bahwa nilai yang ada pada eigenvalues merupakan nilai dari kepentingan relatif pada setiap 

faktor yang terbentuk dari hitungan variansi dari 14 item yang dinalaisis. Persyaratan bahwa 

nilai eigenvalues layak untuk digunakan menghitung angka dari faktor yang terbentuk adalah 

bernilai lebih dari 1, namun varian memiliki nilai kurang dari 1 maka nilai tersebut tidak 

layak untuk digunakan dalam perhitungan angka dari jumlah faktor yang terbentuk. Nilai dari 

analisis faktor dapat dilihat pada lampiran 

Pada proses ekstraksi faktor ini terbentuk 4 faktor dari 14 item. Faktor pertama 

memiliki prosentase varians sebesar 29,119% yang berarti di dalam faktor pertama mampu 

menjelaskan informasi terkait kualitas pelayanan sebesar 29,119% dari 14 variabel awal, 

faktor kedua memiliki prosentase  varians sebesar 12,487% dalm arti bahwa dengan adanya 

faktor kedua memiliki item yang mampu menjelaskan terkait kualitas pelayanan secara 

keseluruhan sebesar 12,487% dari 14 variabel awal, kemudian dengan terbentuknya factor 
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ketiga yang memiliki prosentase varians sebesar 11,406% yang berarti terbentuknya faktor 

ketiga mampu menjelaskan sebesar 11,406% dari 14 variabel awal dan faktor keempat 

memiliki prosentase varians sebesar 8,566% dengan makna bahwa faktor keempat mampu 

menjelaskan informasi terkait variabel X kualitas pelayanan dan karakteristik konsumen 

sebesar 8,566%. 

 Tabel 4.4 merupakan penjabaran dari hasil eigenvalue dan prosentase varian dari 4 

faktor baru yang terbentu melalui hasil analisis faktor. 

Tabel 4.5. Hasil eigenvalue dan prosentase varian 

Factor Eigen value Presentase varian Presentase komulatif 

1 4,077 29,119 29,119 

2 1,748 12,487 41,606 

3 1,597 11,406 53,012 

4 1,199 8,566 61,578 

(Data Primer (diolah)2013) 

 Tabel 4.4 memberikan informasi bahwa ke 14 item dari variabel kualitas pelayanan 

mampu diekstraksi hingga membentuk 4 faktor dari 5 variabel, dari 4 faktor yang terbentuk 

tersebut menunjukkan nilai eigenvalues lebih dari 1 dan memiliki prosentase varian sebesar 

61,578 yang berarti nilai komulatif telah mencukupi kriteria yaitu ≥ 60% sehingga layak 

untuk dianalisis pada tahap selanjutnya. sesuai dengan pendapat Wibowo (2006) Eigenvalue 

merupakan jumlah varian yang dijelaskan oleh setiap faktor. Eigenvalue akan menunjukkan 

kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung varian yang dianalisis. Susunan 

eigenvalues selalu diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil dengan kriteria bahwa 

angka eigenvalue di bawah 1 tidak digunakan dalam menghitung jumlah faktor yang 

terbentuk. (Eigenvalue yang ditentukan di atas 1 adalah alasan peneliti). Selain eigen value 

yang perlu diperhatikan juga yaitu nilai presentase komulatif dari presentase varian, besarnya 

nilai presentase komulatif pada presentase varian ≥ 60%. 

 

4.6.3 Rotasi Faktor 

Hasil dalam penggunaan ekstraksi factor pada matrik faktor menunjukkan hubungan 

antar faktor dan variabel individual, akan tetapi dalam faktor tersebut terdapat variabel yang 

masih saling berkorelasi dalam masing-masing faktor yang menjadikan sulitnya pada saat 

penginterpretasian, maka untuk memudahkan dalam penginterpretasian dilakukan 

transformasi faktor matrik ke dalam susunan bentuk matrik yang lebih sederhana yaitu rotasi 

faktor tipe varimax. Hasil analisis rotasi bisa dilihat pada lampiran hasil analisis faktor. Pada 
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saat penginterpretasian faktor maka dilakukan pengelompokan seluruh variabel yang 

digunakan dengan syarat faktor loading yang digunakan minimum bernilai 0,4, namun 

apabila salah satu variabel yang digunakan terdapat item yang memiliki nilai faktor loading 

dibawah 0,4 maka item tersebut harus dikeluarkan dari proses analisis dengan alasan item 

dari variabel tersebut tidak layak untuk mewakili faktor yang terbentuk. Hasil pemfaktoran 

dari data penelitian yang telah dilakukan terhadap matrix faktorial bahwa seluruh item 

variabel kualitas pelayanan memiliki nilai ≥0,4 yang artinya bahwa seluruh item kualitas 

pelayanan merupakan item yang mampu mempengaruhi kepuasan konsumen rumah makan 

sop ayam pak Min Klaten cabang Tulungagung.                

4.6.4 Hasil Analisis Faktor         

 Berdasarkan hasil dari analisis faktorial yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa 

seluruh item X yang berjumlah 14 item mampu membentuk 4 faktor baru, kemudian 4 faktor 

baru yang terbentuk diberikan nama berdasarkan isi dari masing-masing faktor yang mampu 

mewakili nama variabel yang ada pada setiap faktor yang terbentuk. Santoso dan Tjiptono 

(2001) dalam Ni Gusti Agung (2005) menyatakan bahwa penamaan faktor tergantung pada 

nama-nama variabel yang menjadi satu kelompok pada interpretasi masing-masing analisis 

dan aspek lainnya, sehingga pemberian nama ini sebenarnya bersifat subyektif serta tidak ada 

ketentuan yang pasti mengenai pemberian nama tersebut,seperti pada tabel 4.5 

. 
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Tabel 4.6. Hasil analisis faktor  

Keterangan  Loading factor 

1 2 3 4 

“Persepsi konsumen terhadap pelayanan pegawai” 

X1.1(Karyawan menyambut ramah dan 

sopan) 
0,808    

X1.2(Karyawan disiplin) 0,828    

X1.3 (Cara penyajian hidangan rapi) 0,840    

X2.1 (Pelayanan menyenagkan 

pelanggan) 
0,555    

“Kepedulian pegawai” 
X2.2 (Cara penyajian capat dan tepat 

sesuai pesanan) 
 0,512   

X3.3 (Kecakapan saat pembeli 
membutuhkan) 

 0,571   

X4.1 (Karyawan selalu kompak 

melayani pelanggan) 
 0,847   

X4.2 (Karyawan selalu tepat dengan 
pesanan pelanggan) 

 0,752   

“Persepsi penilaian konsumen terhadap penyajian hidangan” 

X5.1 (Pelanggan puas dengan sajian dan 
layanan rumah makan) 

  0,818  

X5.2 (Tidak ada keluhan dari 

pelanggan) 
  0,865  

X5.3 (Memberikan efek positif bagi 
penjual dan pembeli) 

  0,557  

“persepsi konsumen terhadap pelayanan pegawai”  

X3.1 (Penjual menyajikan dengan  
bersih) 

   0,655 

X3.2 (Penjual tanggap dengan kemauan 

pembeli) 

 

   0,663 

X4.3 (Karyawan selalu membuat 

suasana nyaman pelanggan) 
   0,652 

% Varian 29,119 12,487 11,406 8,566 

 (Data Primer (diolah)2013) 

 Tabel 4.5 menjelaskan bahwa diperoleh hasil prosentase varian adalah prosentase 

perbandingan nilai eigenvalue dengan total item. Empat faktor yang terbentuk masing-

masing memiliki faktor loading berbeda, untuk melihat keragaman pada masing-masing item 

yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Diantaraya nama faktor laten tersebut 

adalah: 

4.6.4.1 “Persepsi Pelanggan terhadap pelayanan pegawai”  

 Persepsi konsumen terhadap pelayanan pegawai merupakan nama laten dari hasil 

pembentukan uji faktorial yang terdiri dari X1.1(Karyawan menyambut ramah dan sopan), 

X1.2(Karyawan disiplin), X1.3 (Cara penyajian hidangan rapi), dan X2.1 (Pelayanan 
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menyenagkan pelanggan). Diantara hasil pembentukan faktor tersebut yang paling memiliki 

pengaruh yang kuat dan menjadi salah satu yang dominan untuk diuji pada analisis regresi 

adalah X1.3 (Cara penyajian hidangan rapi) dengan nilai faktor loading sebesar 0,840. 

Sedangkan yang memiliki pengaruh yang lemah adalah X2.1 (Pelayanan menyenagkan 

pelanggan) dengan nilai faktor loading 0,555. Cara penyajian hidangan yang rapi merupakan 

kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak rumah makan sop ayam pak min Klaten cabang 

Tulungagung, karena dengan sajian yang rapi akan meningkatkan daya tarik seseorang dalam 

membeli produk di rumah makan sup ayam pak Min Klaten cabang Tulungagung, sehingga 

pelanggan akan tetap kembali untuk membeli ulang produk sajian sup ayam dengan tampilan 

yang rapi dan menggugah selera makan pelanggan. Menurut West, Wood, dan Harger (1965) 

menyatakn bahwa bentuk atau tampilan produk yang biasanya menggunakan ungkapan “ 

looks good enough to eat “ bukan suatu ungkapan yang berlebihan. Makanan harus baik 

dilihat saat di piring, dimana hal tersebut adalah satu faktor terpenting dari semua restoran 

atau katering yang serius memperhatikan hal ini. Untuk porsi ditentukan sesuai Standar 

portion size yang didefinisikan sebagai kuantitas item yang harus disajikan setiap kali item 

tersebut dipesan. Kemudian untuk bentuk makanan memainkan peranan penting dalam daya 

tarik mata. Bentuk makanan yang menarik bisa diperoleh lewat cara pemotongan bahan 

makanan yang bervariasi. Pauli (1979 ) menyatakan mutu atau kualitas makanan dipengaruhi 

oleh Character of Food adalah untuk membedakan jenis makanan yang satu dengan yang lain 

maka setiap makanan memiliki karakter atau ciri khas tersendiri, seperti rasa, aroma makanan 

tersebut, hiasan, saus, maupun tekstur makanan tersebut. 

 Sedangkan pengaruh lemah yang dimiliki oleh X2.1 (Pelayanan menyenagkan 

pelanggan), dikarenakan bahwa responden menilai bahwasannya mayoritas telah 

menganggap bahwa pelayanan yang seharusnya dilakukan pegawai rumah makan sop ayam 

pak Min Klaten sudah sewajarnya diberikan, karena peran dari pihak rumah makan adalah 

membuat suasana senyaman mungkin agar pelanggannya tetap dapat menikmati hidangan, 

sehingga responden kurang menganggap penting pada item ini. 

 

4.6.4.2 “Kepedulian pegawai” 

 “Kepedulian pegawai” merupakan pembentukan dari uji faktorial yang ke dua. Alasan 

memberikan nama laten tersebut berdasarkan responden yang memberikan gambaran dan 

opini mengenai hasil dan tanggapan dari responden yang berhasil menjadi sampling saat 

wawancara berlangsung . Pada pembentukan nama laten ini berdasarkan variabel yang 

terbentuk pada hasil uji faktorial. Diantaranya terdiri dari X2.2 (Cara penyajian capat dan 
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tepat sesuai pesanan), X3.3 (Kecakapan saat pembeli membutuhkan), X4.1 (Karyawan selalu 

kompak melayani pelanggan), dan X4.2 (Karyawan selalu tepat dengan pesanan pelanggan), 

dimana dengan menggunakan 4 variabel dapat meningkatkan kepuasan konsumen dengan 

total keseluruhan pada indeks Kepedulian pegawai sebesar 12,487 %. 

 Pada indeks kepedulian pegawai ini  yang memiliki pengaruh yang kuat dan akan 

menjadi perwakilan saat regresi adalah X4.1 ((Karyawan selalu kompak melayani pelanggan) 

karena mayoritas responden beranggapan bahwa untuk mencapai suatu kekompakan dalam 

lingkungan pekerjaan sangatlah susah, dikarenakan adanya persaingan-persaingan untuk 

memperebutkan kenaikan jabatan, namun berbeda pada pegawai di rumah makan sop ayam 

pak Min Klaten yang pegawainya selalu kompak dalam menghadapi pelanggannya, karena 

pegawai di rumah makan tersebut berasumsi bahwa seorang pembeli adalah raja. 

 Item X2.2 (Cara penyajian capat dan tepat sesuai pesanan) memberikan nilai faktor 

loading yang terlemah dengan nilai 0,512, sebab mayoritas responden berasumsi bahwa 

penyajian cepat atau tidak, tidak terlau dipertimbangkan orang pada saat itu, karena 

responden berpendapat bahwa cabang rumah makan sop ayam pak Min Klaten di 

Tulungagung hanya satu gerai, sehingga responden akan tetap membeli produk sup ayam pak 

Min Klaten walaupun pelayanannya kurang cepat, dan m]reponden cukup menyadari bahwa 

dengan permintaan yang banyak maka proses pelayanan akan semakin lambat. 

 Item X4.2 (Karyawan selalu tepat dengan pesanan pelanggan) memberikan pengaruh 

yang cukup kuat dengan faktor loading 0,752, karena mayoritas responden berasumsi bahwa 

pegawai di rumah makan sop ayam pak Min sudah memberikan pelayanan yang tepat sesuai 

dengan keinginan dari pelanggan, karena ketepatan pelayanan yang diberikan mampu 

memberikan kepuasan tersendiri bagi pelanggan. Parasuraman, Zeithmal, dan Berry (1990), 

daya tanggap (responsiveness) adalah kemauan untuk memberikan pelayanan dan membantu 

nasabah yang segera dan tepat kepada nasabah dengan penyampaian informasi yang jelas. 

Membiarkan konsumen menunggu tanpa alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang 

negatif dalam kualitas pelayanan.secara singkat dapat diartikan sebagai kemauan untuk 

membantu pelanggan dngan memberikan layanan yang baik dan cepat. Standar-standar yang 

digunakan harus sesuai dengan permintaan atau harapan, kecepat tanggapan yang diinginkan 

nasabah serta persepsi nasabah tentang kecepatan bukan didasarakan atas persepsi perbankan. 

 

4.6.4.3 “Persepsi Penilaian Pelanggan tehadap Penyajian Hidangan” 

 “Persepsi Penilaian Pelanggan tehadap Penyajian Hidangan” merupakan 

pembentukan dari uji faktorial yang ke tiga. Pemberian nama laten Persepsi Penilaian 
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Pelanggan tehadap Penyajian Hidangan dilakukan berdasarkan variabel-variabel yang 

terbentuk dalam faktorial ke tiga ini diantaranya adalah X5.1 (Pelanggan puas dengan sajian 

dan layanan rumah makan), X5.2 (Tidak ada keluhan dari pelanggan), X5.3 (Memberikan 

efek positif bagi penjual dan pembeli), di dalam makan variabel tersebut tujuannya adalah 

menghubungkan antara asumsi pelanggan mengenai penyajian hidangan yang dilakukan oleh 

pegawai rumah makan sop ayam pak Min Klaten. Pembentukan faktorial ke tiga ini mampu 

menjelaskan mengenai informasi penilaian pelanggan terhadap penyajian hidangan sebesar 

11,406%. 

 Pada item X5.2 (Tidak ada keluhan dari pelanggan) memiliki pengaruh yang kuat, dan 

layak sebagai perwakilan dengan nilai yang paling dominan, yaitu faktor loading sebesar 

0,865, karena responden berasumsi bahwa tidak adanya keluhan-keluhan berarti responden 

sudah merasa puas dengan pelayanan, produk maupun harga yang diberikan oleh pihak 

rumah makan sop Ayam pak Min Klaten. Keluhan merupakan suatu tindakan yang dilakukan 

oleh responden kepada pihak rumah makan karena ketidaksesuaian antara harapan dengan 

kenyataan, sehingga dalam hal ini apabila responden tidak mendapatkan apa yang diharapkan 

maka akan merasa kecewa sehingga muncul ketidakpuasan dari pelanggan. 

 Item X5.3 (Memberikan efek positif bagi penjual dan pembeli) memberikan pengaruh 

yang paling lemah diantara variabel lain yang terbentuk didalam faktor laten dengan nama 

Persepsi Penilaian Pelanggan tehadap Penyajian Hidangan, dengan nilai faktor loading 

sebesar 0,557, karena responden berasumsi bahwa efek positif pasti dirasakan bagi seorang 

responden atau pelanggan rumah makan sop Ayam Pak Min Klaten, begitu pula dengan pihak 

rumah makan karena adanya sinergi pada kepuasan, antara produsen dengan konsumen. 

 Pada item X5.1 (Pelanggan puas dengan sajian dan layanan rumah makan) memiliki 

pengaruh yang kuat, dan layak sebagai perwakilan dengan nilai yang paling dominan, yaitu 

faktor loading sebesar 0,865, karena responden berasumsi bahwa tidak adanya keluhan-

keluhan berarti responden sudah merasa puas dengan pelayanan, produk maupun harga yang 

diberikan oleh pihak rumah makan sop Ayam pak Min Klaten. Keluhan merupakan suatu 

tindakan yang dilakukan oleh responden kepada pihak rumah makan karena ketidaksesuaian 

antara harapan dengan kenyataan, sehingga dalam hal ini apabila responden tidak 

mendapatkan apa yang diharapkan maka akan merasa kecewa sehingga muncul 

ketidakpuasan dari pelanggan. 

4.6.4.4 “Persepsi pelanggan terhadap pelayanan pegawai” 

 “Persepsi pelanggan terhadap pelayanan pegawai” merupakan pembentukan dari uji 

faktorial yang ke empat. Pemberian nama laten Persepsi pelanggan terhadap pelayanan 
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pegawai dilakukan berdasarkan variabel-variabel yang terbentuk dalam faktorial ke tiga ini 

diantaranya adalah X3.1 (Penjual menyajikan dengan  bersih), X3.2 (Penjual tanggap dengan 

kemauan pembeli), X4.3 (Karyawan selalu membuat suasana nyaman pelanggan), di dalam 

variabel tersebut tujuannya adalah menghubungkan antara asumsi pelanggan mengenai 

pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh pegawai rumah makan sop ayam pak Min Klaten. 

Pembentukan faktorial ke empat ini mampu menjelaskan mengenai informasi penilaian 

pelanggan terhadap penyajian hidangan sebesar 8,566%. 

 Pada item X3.2 (Penjual tanggap dengan kemauan pembeli) memiliki pengaruh yang 

kuat, dan layak sebagai perwakilan dengan nilai yang paling dominan, yaitu faktor loading 

sebesar 0,663, karena responden berasumsi bahwa pihak rumah makan sop ayam pak Min 

Klaten menanggapi keinginan dan kebutuhan dengan tepat sesuai dengan kemauan 

pelanggan, dan apabila pelanggan sudah dilayani sesuai dengan kemauannya maka pelanggan 

akan merasa puas dengan ketepatan yang diberikan pegawai. 

 X4.3 (Karyawan selalu membuat suasana nyaman pelanggan) memberikan pengaruh 

yang paling lemah diantara variabel lain yang terbentuk didalam faktor laten dengan nama 

X4.3 (Karyawan selalu membuat suasana nyaman pelanggan), dengan nilai faktor loading 

sebesar 0,652, karena responden berasumsi bahwa responden pada saat itu tidak 

memperhatikan mengenai kenyamanan yang diberikan oleh pegawai, karena sudah 

seharusnya pegawai rumah makan memang wajib untuk memberikan suasana yang nyaman 

di rumah makan tersebut, agar pelanggan dapat menikmati hidangan dengan keadaan yang 

nyaman. 

 Pada item X3.1 (Penjual menyajikan dengan  bersih) memiliki pengaruh yang kuat 

setelah item penjual tanggap dengan kemauan pembeli, dengan faktor loading sebesar 0,655, 

karena responden berasumsi bahwa pegawai sudah menyajikan produk dengan bersih, 

sehingga pelanggan yang akan menikmati hidangan akan merasa puas karena sajian yang 

disuguhkan menarik perhatian pelanggan sehingga pelanggan berselera untuk mengkonsumsi 

produk dari sop ayam pak Min Klaten. 

 

4.7 Analisis Regresi Linier Berganda  

 Hasil analisis regresi linier berganda ini menghubungkan antara faktor baru yang 

paling dominan dengan kepuasan konsumen (Y), variabel bebas diantaranya adalah X1.3 

(Cara penyajian hidangan rapi), X4.1 (Karyawan selalu kompak melayani pelanggan), X5.2 

(Tidak ada keluhan dari pelanggan), dan X3.2 (Penjual tanggap dengan kemauan pembeli), 

analisis dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 16,0. Setelah mendapatkan model 
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persamaan regresi maka pengujian akan dilanjutkan dengan menggunakan koefisien 

determinan (R
2
). 

4.7.1 Pengaruh Pembentukan Citra  (X) terhadap Kepuasan Konsumen (Y)  

 Tabel berikut merupakan penjabaran dari hasil analisis regresi dari pengaruh 

pembentukan citra terhadap kepuasan konsumen dengan nilai koefisien sebagai berikut : 

Tabel 4.7. Hasil Analisis Regresi Pengaruh pembentukan citra terhadap Kepuasan 

Pelanggan 

Variabel Koefisien 

Regresi 

Konstanta 11,300 

“Persepsi Pelanggan terhadap pelayanan pegawai” 0,106*** 

“Kepedulian pegawai” 0,235*** 

“Persepsi Penilaian Pelanggan tehadap Penyajian 

Hidangan” 

0,939*** 

“Persepsi pelanggan terhadap pelayanan pegawai” 0,002 

Jenis Kelamin 0,13 

Pendidikan 0,03 

Usia  0,07 

Pekerjaan 0,19 

Pendapatan 0,30 

Fhitung                 =    176,005 

Rsquare                =     0,946 

Radjusted             =   0,941 

Keterangan   : 

- ***     : p<0,000 

 

 

Sumber: Data Primer (diolah), 2013 

 Tabel tersebut menjelaskan bahwa nilai R besar regresi atau yang disebut dengan 

Rsquare sebesar 0,946 atau 94,6%, artinya bahwa kepuasan konsumen sebagai variabel 

terikat dipengaruhi sebesar 94,6% oleh pembentukan citra sebagai variabel bebas, dan 

sisanya 5,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian, misalnya adalah merek atau 

image. Persamaan regresi yang terbentuk adalah  

Y = 11,300 + 0,106 Persepsi Pelanggan terhadap pelayanan pegawai + 0,235 Kepedulian 

pegawai + 0,939 Persepsi Penilaian Pelanggan tehadap Penyajian Hidangan 

 Persamaan dari pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen diperoleh 

pengaruh sebesar 11,300 apabila pembentukan citra bernilai sama. 
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4.7.1.1 “Persepsi Pelanggan terhadap pelayanan pegawai” 

          “Persepsi Pelanggan terhadap pelayanan pegawai” memiliki pengaruh positif dan 

sangat signifikan terhadap kepuasan konsumen sebesar 0,106 dengan makna bahwa setiap 

kenaikan satu unit pada item variabel yang terkandung dalam indeks Persepsi Pelanggan 

terhadap pelayanan pegawai maka akan mempengaruhi terjadinya kenaikan kepuasan 

konsumen sebesar 0,106. Semakin tinggi nilai Persepsi Pelanggan terhadap pelayanan 

pegawai, maka semakin tinggi pula kepuasan pelanggan di rumah makan sop ayam pak Min 

Klaten. Hasil penelitian ini bahwa dugaan sementara yaitu H0: cara penyajian hidangan yang 

rapi berpengaruh positif dan signifikan terhdap kepuasan pelanggan, sehingga dapat 

dinytakan bahwa hipotesis dapat diterima. Persepsi ini pelanggan memiliki asumsi pegawai 

rumah makan sop ayam pak min Klaten cabang Tulungagung dinilai terutama dalam segi 

pelayanan harus maksimal, karena harapan pelanggan adalah memperoleh pelayanan yang 

baik dari seorang pegawai, sehingga pelanggan akan puas dengan adanya pelayanan yang 

baik, pelayanan yang baik mampu mempertahankan dan sekaigus meningkatkan jumlah 

pelanggan di rumah makan sop ayam pak min klaten cabang Tulungagung. Hidangan sop 

ayam yang selalu rapi akan membuat pelanggan rumah makan meberikan nilai tambah yang 

dapat mewakili citra rumah makan sop ayam pak Min Klaten, dan berpengaruh baik terhadap 

citra rumah makan tersebut, penilaian yang seperti ini secara tidak langsung merupakan salah 

satu kegiatan pemasaran sop ayam pak Min melalui pembentukan citra bayangan.Persepsi 

pelanggan terhadap pegawai diwakili oleh item variabel bahwa nilai tertinggi yang dinilai 

responden dalam menilai pegawai dalam menyajikan hidangan yang rapi di rumah makan sop 

ayam pak min Klaten. Responden menilai bahwa kerapian hidangan akan membuat selera 

makan pelanggan menjadi bertambah dan pelanggan akan merasa puas dengn adanya 

hidangan dari sop ayam yang rapi. Penampilan makanan sewaktu dihidangkan merupakan 

salah satu aspek yang  menentukan penilaian seseorang terhadap cita rasa makanan, selain 

rasa makanan pada waktu  diolah. Penampilan makanan yang disajikan merangsang saraf 

melalui indera penglihatan sehingga mampu membangkitkan selera untuk mencicipi makanan 

tersebut. Kedua aspek ini sama pentingnya untuk diperhatikan betul-betul agar dapat 

menghasilkan makanan yang memuaskan (Moehyi, 1992). Tingkat kepuasan sangat 

tergantung pada mutu. Mutu makanan dari sudut cita rasa adalah makanan yang mempunyai 

rasa dan aroma yang enak, bentuk dan warna yang menarik serta tekstur sesuai dengan yang 

diharapkan(Asrina, 2012).Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fatimah (2008) 

menyatakan bahwa 72,2%  responden menyatakan rasa makanan kurang enak, 69,7% 

responden menyatakan aroma kurang sedap, porsi hidangan tidak sesuai pada lauk hewani 
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48,5%, sayur 48,5% dan cita rasa tidak memuaskan sebesar 45,8%. Secara umum, dapat 

terwakilkan pada pernyataan Oliver (1997) dalam Yoestini dkk (2007) bahwa tingkat 

pelayanan yang pasti dan memuaskan akan meningkatkan kepuasan konsumen. 

4.7.1.2 “Kepedulian pegawai” 

          “Kepedulian pegawai” memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap 

kepuasan konsumen sebesar 0,235 dengan makna bahwa setiap kenaikan satu unit pada item 

variabel yang terkandung dalam indeks Kepedulian pegawai maka akan mempengaruhi 

terjadinya kenaikan kepuasan konsumen sebesar 0,235. Semakin tinggi nilai Kepedulian 

pegawai, maka semakin tinggi pula kepuasan pelanggan di rumah makan sop ayam pak Min 

Klaten. Hasil penelitian ini bahwa dugaan sementara yaitu H0: cara karyawan rumah makan 

sop ayam pak Min Klaten selalu kompak melayani pelanggan berpengaruh positif dan 

signifikan terhdap kepuasan pelanggan, sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis dapat 

diterima. Di rumah makan sop yam pak min klaten, pegawai sangat kritis dalam menangapi 

semua kebutuhan dan keinginan dari pelanggan, sebab pelanggan mengunjungi rumah makan 

tersebut tujuan utamanya adalah untuk mencicipi hidangan sehingga pegawai harus 

memenuhi kebutuhan pelanggan dengan benar, dan tidak mengecewakan para pelanggan 

akibt tidak kritis dalam menggapi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Responden berasumsi 

bahwa nilai yang berpotensi dalam kepedulian pegawai terhadap responden adalah item 

variabel kekompakan karyawan, sebab dengan adanya karyawan yang kompak maka akan 

memudahkan para pegawai dalam menangani para pelanggan, sehingga pelayanan akan 

semakin baik karena dengan adanya pelayanan yang cepat dan profesional dan tidak 

mengecewakan pelanggan. Moses (2009) menyatakan bahwa, Kekompakan merupakan salah 

satu faktor keberhasilan dalam kerja tim. Tidak boleh ada satu orangpun yang menganggap 

bahwa dirinya lebih tinggi atau paling rendah dalam kelompoknya. Kekompakan 

(cohesiveness) merupakan sebuah proses di mana rasa kebersamaan muncul untuk mengatasi 

perbedaan-perbedaan dan motif-motif individual. Anggota-anggota dari kelompok yang 

kompak saling mendukung satu sama lain. Kekompakan antar anggota menimbulkan 

kekuatan dalam sebuah tim (West, 2002).  Selanjutnya Williams (2008) menyatakan bahwa, 

Kekompakan adalah salah satu komponen yang penting dalam kerja tim (teamwork). 

Kekompakan ditunjukkan dengan adanya saling membutuhkan antaranggota dan merasakan 

bagian dalam tim. Jika kekompakan terus dibina maka kerja tim semakin kuat Secara rinci 

kerja sama, kepercayaan dan kekompakan sangat mendukung  terciptanya kerja tim, hal ini 

berkaitan dengan pernyataan Jones (2001), The Successful teamwork is any cooperation, a 
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amount of trust and cohesiveness in a team. Each member of a team should feel valued. Good 

team members should also nderstand each others responsibilities and goals. (Keberhasilan 

kerja tim adalah adanya kerja sama, sejumlah kepercayaan dan kekompakan dalam tim. 

Masing-masing anggota tim sebaiknya merasa bernilai. Anggota tim yang baik juga 

sebaiknya mengerti masing-masing tanggung jawab dan tujuan. Dengan adanya khal tersebut 

akan memberikan kepuasan bagi pihak lain. 

4.7.1.3 “Persepsi Penilaian Pelanggan tehadap Penyajian Hidangan”  

            “Persepsi Penilaian Pelanggan tehadap Penyajian Hidangan” memiliki pengaruh 

positif dan sangat signifikan terhadap kepuasan konsumen sebesar 0,939 dengan makna 

bahwa setiap kenaikan satu unit pada item variabel yang terkandung dalam indeks Persepsi 

Penilaian Pelanggan tehadap Penyajian Hidangan maka akan mempengaruhi terjadinya 

kenaikan kepuasan konsumen sebesar 0,939 Semakin tinggi nilai Persepsi Penilaian 

Pelanggan tehadap Penyajian Hidangan, maka semakin tinggi pula kepuasan pelanggan di 

rumah makan sop ayam pak Min Klaten. H0: tidak adanya keluhan dari pelanggan sop ayam 

pak Min Klaten berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sehingga 

dapat dinyatakan bahwa hipotesis dapat diterima. Rumah makan sop ayam pak min klaten 

memberikan hidangan kepada pelanggan dengan ramah dan sesuai dengan norma yang 

diberikan seorang pegawai kepada pelanggan, karena posisi pelanggan adalah sebagai raja 

yang harus diberikan pelayanan dengan baik, karena kepuasan pelanggan merupakan harapan 

besar bagi rumah makan sop ayam pak min klaten cabang Tulungagung. Dalam penilaian 

responden pada nama laten persepsi penilaian pelanggan terhadap penyajian yang menurut 

responden paling memiliki peran dalam variabel tersebut adalah tidak adanya keluhan dari 

pelanggan,sebab pelanggan berasumsi bahwa seseorang yang merasa puas tidak akan 

mengungkapkan keluhan dari pelayanan yang diberikan oleh pegawai. Menurut Barsky 

(1992) kepuasan pelanggan merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu usaha. 

Kesuksesan bisnis sangat tergantung pada faktor kepuasaan yang dirasakan oleh konsumen 

khususnya bagi pelanggan. Tidak ada satupun bisnis atau organisasi yang dapat sukses tanpa 

membangun kepuasan dan keloyalitasan pelanggan (Timm, 2005). Para konsumen yang puas 

dengan nilai yang didapat dari suatu produk atau jasa pihak ritel sangat besar kemungkinan 

menjadi pelanggan setia. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi kepuasan dan persepsi 

pelanggan terhadap mutu pelayanan adalah bagaimana menangani keluhan dari pelanggan 

(Richard, 2001). Menurut Mowen (1990) penanganan keluhan yang dilakukan oleh retailer 

menciptakan dua akibat, pertama yaitu penanganan keluhan yang baik dalam perusahaan 
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dapat menciptakan kepuasan pelanggan, kedua yaitu perusahaan gagal menangani keluhan, 

maka hal terburuk konsumen akan menceritakan hal buruk yang dialami kepada orang lain. 

Ritel memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk laba dan menjaga loyalitas 

konsumen. Ritel dengan kualitas tinggi memberikan kemungkinan untuk diferensiasi, 

loyalitas, dan profitabilitas, sementara ritel dengan kualitas yang lebih rendah memberikan 

perang harga dengan penekanan terhadap sensitivitas harga pada konsumen (Stanford, 1994 ; 

Martineau, 1958) menyimpulkan bahwa ritel seharusnya membangun figur positif dan jelas 

untuk menjadi pilihan alternatif di dalam pikiran konsumen. Kepuasan menurut (Jhon dan 

Michael, 1998, p4.4) pelanggan mengalami salah satu dari tingkat kepuasan yang umum, 

kalau kinerja di bawah harapan pelanggan akan kecewa, kalau kinerja sesuai dengan harapan 

pelanggan puas, kalau melebihi harapan pelanggan sangat puas atau gembira. Kepuasan 

adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dia rasakan 

dengan harapannya (Kotler, 2000, p.36). Pada umumnya harapan dari pelanggan merupakan 

perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang diterimanya bila mereka membeli atau 

mengkonsumsi suatu produk. Kepuasan ini mendatangkan keuntungan karena biaya 

mendapatkan pelanggan baru lima kali lebih tinggi daripada mempertahankan yang sudah 

ada. Kepuasan pelanggan dapat diciptakan melalui pemasaran perusahaan yang dapat 

menjadi unsur-unsur stimuli bagi perusahaan untuk mempengaruhi konsumen dalam 

pembelian. Salah satu bentuk stimuli yang dapat mempengaruhi konsumen dan merupakan 

faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan adalah stimuli pemasaran yaitu melalui 

unsure-unsur marketing mix (Assael, 1992 ; Zeithaml dan Bitner, 2001) Kepuasan 

menyeluruh adalah suatu evaluasi global yang terdiri atas kepuasan komponen-komponen 

atribut dari suatu barang atau jasa (Mittal, Ross, and Baldasare). Sebagai contoh, 

(Brookman,2004. p.5) mencatat bahwa citra merk seharusnya digunakan untuk 

menghubungkan barang dagangan dengan desain pada toko. Dengan kata lain, store manager 

perlu berkonsentrasi lebih pada content yang berorientasi produk ketika mereka mendesain 

tata letak fasilitas toko (Brookman, 2004, p.5; Parker et al, 2003, p.32) juga menyarankan 

bahwa pencitraan merk yang baik akan mengarahkan kepada penjualan yang baik pula. 

(Ailawadi and Keller, 2004, p.1) menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara merk 

dan persepsi konsumen terhadap pencitraan toko. 

 

 

 


