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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Modernnya perkembangan zaman menyebabkan 

timbulnya berbagai macam usaha bisnis yang bertujuan untuk 

memuaskan pelanggan. Semakin ketatnya persaingan bisnis di 

Indonesia, banyak perusahaan kini berlomba-lomba untuk 

memberikan pelayanan (service) yang memuaskan pelanggan. 

Selain itu, perusahaan juga mencoba menawarkan berbagai 

macam variasi produk dengan kualitas yang baik. Semua hal 

tersebut dilakukan perusahaan agar ada kenaikan dari tingkat 

pembelian konsumen.  

Proses pemilihan produk untuk dikonsumsi oleh 

masyarakat, dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: 

a) tingkat perbedaan karakteristik individu, yaitu tingkat 

pendapatan, pengetahuan, pengalaman, gaya hidup dan 

komunitas pergaulan; b) pengaruh eksternal, antara lain status 

sosial keluarga dalam masyarakat, latar belakang budaya dan 

kebiasaan masyarakat; c) pengaruh lingkungan; d) program 

kampanye atau promosi baik oleh maupun pihak swasta, serta 

e) pengaruh dari atribut (image) yang melekat pada produk itu 

sendiri, yakni kebersihan, kesehatan, penampilan, kandungan 

gizi, keamanan, kemudahan diperoleh, rasa, mutu, kualitas, 

kepraktisan dan harga dari produk  (Setiabudi, 1999). 

Kepuasan konsumen dapat terbentuk bila perusahaan mampu 

memberikan produk barang dan jasa sesuai dengan harapan 

konsumen. Salah satu cara untuk memberikan kepuasan 

kepada konsumen yaitu dengan meningkatkan kualitas 

pelayanan.  
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Kualitas produk atau pelayanan yang diberikan 

perusahaan dan kepuasan konsumen berhubungan erat dengan 

keuntungan yang akan di dapat oleh perusahaan, karena 

dengan kualitas produk yang memenuhi preferensi konsumen 

akan mengikat konsumen sehingga perusahaan tersebut 

tertanam dalam benak konsumen. Kualitas pelayanan memiliki 

nilai yang besar dalam membawa konsumen menuju ke tingkat 

kepuasan, sehingga kepuasan tersebut akan memberikan 

dampak positif bagi rumah makan ayam goreng Roker. Hal ini 

tentunya menguntungkan bagi pihak rumah makan karena 

konsumen dapat melakukan getok tular kepada teman, 

keluarga ataupun kepada orang lain untuk mengkonsumsi 

produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Kepuasan 

konsumen dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas 

konsumen kepada perusahaan. Banyak sekali dibuka restoran 

atau rumah makan baik lokal maupun restoran asing yang 

mengandalkan pelayanan (service) di kota Malang. Bisnis 

dengan menjual olahan daging ayam menjadi semakin maju 

pesat sebagaimana dapat dilihat banyaknya rumah makan baru 

atupun dengan membuka cabang di daerah lain. Salah satu 

rumah makan yang menjual daging  ayam olahan dan 

berkembang sangat pesat  dalam akhir-akhir ini adalah “Ayam 

Goreng Roker”. 

Pesatnya perkembangan usaha rumah makan di Malang 

yang menjual olahan daging ayam tidak terlepas 

kemampuannya untuk dapat memaksimalkan kepuasan 

pelanggannya, baik melalui pengembangan kualitas produk 

maupun kualitas pelayanannya. Ayam Goreng Roker untuk 

dapat mengetahui tingkat kepuasan konsumen memerlukan 

pengakuan konsumen perihal kinerja  karyawan maupun 

fasilitas yang disediakan. Kondisi tersebut, rumah makan 
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harus dapat mempertahankan usahanya dengan lingkungan 

yang terus berubah-ubah atau harus mampu melakukan inovasi 

pengelolaan agar dapat terus tumbuh dan berkembang 

sehingga tujuan rumah makan dapat tercapai. Penelitian 

dilakukan di Ayam Goreng Roker berdasarkan keunikan menu 

yang disajikan berupa ayam goreng krutug dan ayam goreng 

kecap. Konsumen yang berdatangan lebih dari 100 orang 

perhari yang terdiri dari kalangan muda hingga kalangan 

dewasa. 

Seorang manajer dapat melakukan perubahan-

perubahan dengan mengetahui informasi dari pengakuan 

konsumen perihal kinerja dan fasilitas yang tersedia, sehingga 

diharapkan kepuasan pelanggan akan terus meningkat 

sehingga dampak positif dapat diterima perusahaan. Penelitian 

ini berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kepuasan 

konsumen atas layanan jasa rumah makan olahan ayam, 

sehingga judul dalam penelitian adalah “Analisis Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pembelian 

Ayam Goreng di Ayam Goreng Roker Malang”    

1.2. Rumusan Masalah 

Banyaknya bermunculan usaha yang menjual produk 

olahan daging ayam menyebabkan persaingan ketat antara 

usaha satu dengan usaha yang lain, salah satunya adalah Ayam 

Goreng Roker, sehingga diperlukan strategi penjualan agar 

produknya dapat terjual dan para pelanggannya tidak 

berpindah ke pesaingnya. Strategi penjualan tersebut yaitu 

dengan mengevaluasi kualitas pelayanannya, sehingga dengan 

kualitas pelayanan yang baik diharapkan konsumen dapat 

merasakan kepuasan akan pelayanan yang telah diberikan dan 
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bercerita positif tentang produk usaha tersebut. Rumusan 

masalah dari uraian di atas dalam penelitian adalah : 

1. Bagaimana kepuasan konsumen terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan? 

2. Apa saja faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen dalam pembelian ayam goreng? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui kepuasan konsumen dalam 

pembelian terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen dalam pembelian ayam 

goreng. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah : 

1. Memberikan informasi tentang kepuasan konsumen 

berdasarkan kualitas pelayanan pada Ayam Goreng 

Roker di Malang 

2. Mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan 

dan variabel yang paling berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen pada Ayam Goreng Roker di 

Malang 

1.5. Kerangka Pikir 

Usaha rumah makan ayam goreng berkembang pesat di 

Malang yang menyebabkan semakin banyak pesaing. Strategi 

penjualan yang diperlukan untuk dapat menjual produk dan 

dapat mempertahankan konsumen dengan memberikan 

kualitas pelayanan yang baik dengan mengutamakan kepuasan 

konsumen. Skema kerangka pemikiran  dalam penelitian 

terdapat dalam Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema Kerangka Konsep Penelitian 

 

Feedback 

“Ayam Goreng Roker” 

Dimensi Kualitas Pelayanan 

1. Tangible 

 Kenyamanan tempat 

 Penampilan karyawan yang 

rapi dan bersih 

 Tempat parkir yang rapi dan 

aman 

 Kebersihan tempat 

2. Reliability 

 Kemampuan dan 

keterampilan melayani 

 Kecepatan dan ketepatan 
menyajikan 

 Keakuratan penanganan 
administrasi 

 Ketepatan janji terhadap 
konsumen 

3. Responsiveness 

 Kesediaan pegawai 

membantu konsumen 

 Kesediaan menerima saran 

dan keluhan konsumen 

 Kecepatan menangani 
transaksi 

 Kecepatan menangani 
keluhan 

4. Assurance 

 Kesopanan pegawai 
terhadap pelanggan 

 Keamanan makanan dan 
minuman 

 Perhatian pegawai terhadap 
pelanggan 

 Pengetahuan karyawan 
terhadap kehalalan dan 

keutuhan makanan 

5. Emphaty 

 Pemahaman terhadap 

pelanggan 

 Kemampuan menggunakan 

bahasa yang baik 

 Kemudahan akses 
pembelian 

 Pemahaman menu yang 

diinginkan konsumen 

Kualitas Pelayanan 

Kepuasan Konsumen 

 Setelah konsumsi 

produk 

 Harga 

 Tanpa keluhan 

 Kesesuaian harga 

dengan ukuran 

kemasan 

Karakteristik 
konsumen: 

1. Usia 

2. Jenis Kelamin 
3. Pendidikan 

4. Pekerjaan 

5. Penghasilan 

Faktor Lingkungan : 

 Budaya 

 Situasi 

 Pengolahan 

Informasi 
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1.6. Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Kenyamanan tempat dan keamanan parkir memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

2. Keakuratan administrasi memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen 

3. Kesediaan menerima saran dan keluhan memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

4. Keamanan makanan dan minuman memiliki pengaruh 

positif terhadap kepuasan konsumen 

5. Pemahaman menu yang diinginkan konsumen 

memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Pengaruh kualitas layanan terhadap tangibility bernilai 

positif dan signifikan, bahwa semakin baik kualitas fisik pada 

KFC, maka semakin besar kualitas layanan yang diberikan 

KFC kepada pelanggannya. Pengaruh kualitas layanan 

terhadap tangibility bernilai positif dan  signifikan. Semakin 

baik kualitas layanan yang diberikan KFC, maka semakin 

besar kepuasan pelanggan (Aryani dkk, 2010). Widjoyo dkk 

(2013) menambahkan bahwa variabel tangibles berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel kepuasan konsumen. 

Pengaruh kualitas layanan terhadap empathy bernilai 

positif dan signifikan, bahwa semakin baik empati KFC 

kepada pelanggannya, maka semakin besar kualitas layanan 

yang diberikan KFC kepada pelanggannya (Aryani dkk, 2010). 

Istianto (2011) menambahkan bahwa emphaty berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan Ketty 

Resto. 

Pengaruh kualitas layanan terhadap reliability bernilai 

positif dan signifikan, bahwa semakin besar keandalan pada 

KFC, maka semakin besar kualitas layanan yang diberikan 

KFC kepada pelanggannya (Aryani dkk, 2010). Istianto (2011) 

menambahkan bahwa reliability berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan Ketty Resto.  

Pengaruh kualitas layanan terhadap responsiveness 

bernilai positif dan signifikan, bahwa semakin besar 

ketangkasan KFC, maka semakin besar kualitas layanan yang 

diberikan KFC kepada pelanggannya (Aryani dkk, 2010). 

Widjoyo dkk (2013) menambahkan bahwa variabel 
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responsiveness berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel kepuasan konsumen. 

Pengaruh kualitas layanan terhadap assurance bernilai 

positif dan signifikan, bahwa semakin baik keterjaminan pada 

KFC, maka semakin besar kualitas layanan yang diberikan 

KFC kepada pelanggannya (Aryani dkk, 2010). Istianto (2011) 

menambahkan bahwa assurance berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan Ketty Resto.  

Penelitian Fen dan Lian (2006) menyatakan bahwa 

harapan konsumen berdasarkan dari analisis yang dilakukan, 

ditemukan bahwa harapan terbesar berhubungan dengan faktor 

fasilitas dan pelayanan. Hal ini dikarenakan gaya hidup 

dengan jadwal yang padat di kota besar. Responden pada 

umumnya merasa kualitas pelayanan yang diberikan rumah 

makan memberikan nilai 3,24 (faktor pelayanan) dan 3,90 

(faktor fasilitas). Analisis lebih lanjut membandingkan antara 

pelayanan yang diberikan dan tingkat kepuasan yang 

diharapkan dari semua dimensi. Pernyataan tersebut 

diperlukan peningkatan tingkat kualitas pelayanan oleh rumah 

makan. Pelayan dapat diberikan pelatihan agar menjadi lebih 

mampu mendengarkan dan memahami kebutuhan yang 

diperlukan oleh konsumen dan menyediakan pelayanan yang 

lebih efektif dan efisien. Fasilitas rumah makan dapat 

diperbaiki dengan menjamin kebersihan dan pemberian 

suasana yang baik dengan menambahkan music dan 

pencahayaan. Kepuasan konsumen memiliki peran yang 

sangat penting dalam suatu perencanaan penjualan atau bisnis 

dapat berlanjut sejak kepuasan dapat diperoleh konsumen.   
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Kualitas Pelayanan 

Pelayanan merupakan salah satu aspek yang sangat 

mempengaruhi dalam pemasaran suatu usaha. Sugiarto (2002) 

menyatakan bahwa pelayanan adalah suatu tindakan yang 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain (pelanggan, 

tamu, klien, pasien atau penumpang) yang tingkat 

pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani 

dan orang yang dilayani. Yusuf (2000) menambahkan bahwa 

salah satu kelemahan tenaga penjual adalah kurang 

memperhatikan masalah pelayanan purna jual, setelah produk 

mereka laku penjual senang dan hanya sampai disitu saja, 

padahal untuk meningkatkan omzet pelayanan purna jual, 

sehingga konsumen anda memesan lagi. 

Pelayanan adalah hal yang penting dalam menjalankan 

bisnis agar dapat memenangkan persaingan global. Hal ini 

dikarenakan banyak yang memiliki kesamaan produk dan 

bermacam strategi untuk mendapatkan konsumen. Konsumen 

akan memberikan penilaian untuk pelayanan yang didapatkan 

ketika mengkonsumsi produk dan aman bagi tubuh. Tingkat 

kualitas pelayanan diharapkan akan mendapatkan keuntungan 

dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelayanan yang 

diterima konsumen sesuai dengan harapan yang diinginkan 

maka konsumen akan merasa puas (Suprihanti, 2011). Banyak 

penelitian menyebutkan bahwa kualitas pelayanan di rumah 

makan adalah faktor yang paling penting untuk mendapatkan 

kepuasan konsumen ( Kim et al, 2009). Perbedaan tindakan 

diantara nilai tanggapan dan harapan dapat dilihat dari tingkat 

kualitas pelayanan. Hasil yang didapatkan adalah positif maka 

konsumen merasa pelayanan melebihi dari apa yang 
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diharapkan. Hasil yang didapatkan negative maka kualitas 

pelayanan yang diberikan kurang baik ( Inkumsiah, 2011).  

Pelayanan merupakan salah satu faktor yang dapat 

digunakan sebagai strategi bersaing yaitu melalui kepuasan 

konsumen. Layanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang 

ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Produk layanan bisa berhubungan dengan produk fisik 

maupun tidak (Simamora, 2001). Nasution (2004) berpendapat 

bahwa kualitas layanan merupakan penilaian menyeluruh atas 

keunggulan suatu layanan. Penilaian yang dihasilkan 

merupakan penilaian yang positif, maka kualitas layanan ini 

akan berdampak pada terjadinya keputusan pembelian. 

Winarta (2013) menambahkan kualitas layanan memegang 

peranan penting dalam membentuk kepuasan pelanggan, selain 

itu juga erat kaitannya dengan menciptakan keuntungan 

perusahaan. Semakin tinggi kualitas layanan yang diberikan 

kepada pelanggan, maka pelanggan akan semakin puas 

terhadap perusahaan. Pelanggan yang mempunyai pengalaman 

baik dan puas terhadap kualitas dari suatu perusahaan, hal ini 

dapat menimbulkan keuntungan bagi perusahaan tersebut, 

karena pelanggan yang puas tadi akan terus menggunakan jasa 

perusahaan tersebut dan bahkan mungkin akan 

merekomendasikan pada pelanggan lain. 

Keputusan perusahaan melakukan tindakan perbaikan 

pelayanan yang sistematis merupakan payung yang 

menentukan dalam menindaklanjuti komplain konsumen dari 

suatu kegagalan sehingga pada akhirnya mampu mengikat 

loyalitasi konsumen (Elu, 2005). Konsumen akan cepat 

tertarik dengan munculnya produk baru yang menawarkan 

pelayanan yang lebih memuaskan mereka, perubahan perilaku 
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konsumen yang cepat berubah ini yang harus menjadikan para 

pelaku usaha untuk selalu menganilisa kelebihan serta 

kelemahan produknya maupun produk pesaing (Wijaya, 

2009).  

Perubahan perilaku keinginan konsumen terhadap selera 

makanan yang beragam dan berjenis dapat mempengaruhi 

timbulnya tuntutan pemenuhan kebutuhan pangan yang 

berkualitas, harga yang terjangkau dan praktis. Hal tersebut 

menjadi daya tarik bagi pemasar agar mampu berfikir kritis, 

evaluatif, analitis dan mempertimbangkan semua informasi 

perkembangan dunia termasuk didalamnya mengetahui 

tentang bagaimana memenuhi kebutuhan konsumennya 

(Mardhotillah, 2013). Zeithaml et al (2008) menambahkan 

kualitas layanan, seperti yang diketahui pelanggan, dapat 

didefinisikan sebagai perbedaan antara harapan atau keinginan 

dan persepsinya.  

Rangkuti (2002) menambahkan bahwa terdapat lima 

dimensi yang menentukan kualitas suatu jasa, yaitu :  

1. Reliability (keandalan) yaitu kemampuan untuk 

melakukan pelayanan sesuai yang dijanjikan dengan 

segera, akurat dan memuaskan. 

2. Responsibility (ketanggapan) yaitu respon atau 

kesigapan karyawan dalam membantu dan memberikan 

pelayanan yang cepat tanggap, meliputi : kesigapan 

karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan 

karyawan dalam menangani transaksi dan penanganan 

keluhan pelanggan 

3. Assurance (jaminan) yaitu meliputi kemampuan 

karyawan atau pengetahuan terhadap produk secara 

tepat, kualitas keramahtamahan, perhatian dan 

kesopanan dalam memberikan pelayanan, ketrampilan 
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dalam memberikan keamanan di dalam memanfaatkan 

jasa yang ditawarkan dan kemampuan dalam 

menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan. 

4. Empathy (empati) yaitu perhatian secara individual yang 

diberikan perusahaan kepada pelanggan seperti 

kemudahan untuk menghubungi perusahaan, 

kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dan usaha 

perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan 

pelanggannya.  

5. Tangibles (bukti nyata) yaitu penampilan fasilitas fisik 

seperti gedung dan ruangan front office, tersedianya 

tempat parkir, kebersihan, kerapian dan kenyamanan 

ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi dan 

penampilan karyawan.  

 

2.2.2. Perilaku Konsumen 

Kotler (2001) menyatakan bahwa terdapat empat jenis 

perilaku konsumen dalam melakukan pembelian yaitu :  

1. Perilaku pembelian yang rumit 

Perilaku pembelian yang rumit, terdiri dari tiga 

proses. Pertama, pembeli mengembangkan keyakinan 

tentang produk tertentu. Kedua, ia membangun sikap 

tentang produk tersebut. Ketiga, ia membuat pembeli 

yang cermat. 

2. Perilaku pembeli pengurang ketidaknyamanan 

Konsumen sering terlibat dalam pembelian 

namun melihat sedikit perbedaan antar merek. 

Keterlihatan yang tinggi didasari atas fakta bahwa 

pembelian tersebut mahal, jarang dilakukan dan 

beresiko. Konsumen menemukan perbedaan mutu antar 



13 
 

merek, konsumen mungkin akan memilih harga yang 

lebih tinggi. Konsumen menemukan perbedaan kecil, 

dia akan membeli semata-mata berdasarkan harga dan 

kenyamanan. 

3. Perilaku pembelian karena kebiasaan 

Perilaku konsumen dalam kasus produk dengan 

keterlibatan rendah tidak melalui urutan umum 

keyakinan, sikap dan perilaku. Konsumen tidak secara 

luas mencari informasi tentang merek, mengevaluasi 

kerakteristik merek dan memutuskan merek apa yang 

akan dibeli, melainkan konsumen menjadi penerima 

informasi pasif melalui televisi atau iklan media cetak.  

4. Perilaku pembelian yang mencari variasi 

Beberapa situasi pembelian ditandai oleh 

keterlibatan konsumen yang rendah tetapi perbedaan 

antar merek signifikan. Konsumen sering melakukan 

peralihan merek. Peralihan merek terjadi karena variasi 

dan bukan karena ketidakpuasan. 

 

Keinginan dan kebutuhan konsumen dapat dipahami 

jika sebuah organisasi mengetahui perilaku konsumen. 

Perilaku konsumen merupakan perilaku yang ditujukan oleh 

konsumen dalam kegiatan mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi dan menentukan produk dan jasa yang akan 

memuaskan keinginan mereka (Schiffman, 2004).  

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh ciri-

ciri kepribadiannya termasuk usia, pekerjaan dan keadaan 

ekonomi. Perilaku konsumen akan menentukan keputusan 

dalam melakukan pembelian. Perilaku konsumen merupakan 

unsur penting dalam kegiatan pemasaran suatu produk yang 

perlu diketahui suatu perusahaan, karena perusahaan pada 
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dasarnya tidak mengetahui mengenai apa yang ada dalam 

pikiran seorang konsumen pada waktu sebelum, sedang dan 

setelah melakukan pembelian produk tersebut. Kotler (2002) 

menyatakan bahwa ada lima tahap dalam proses keputusan 

pembelian, yang terlihat pada Gambar 2. berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses keputusan pembelian konsumen 

Pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen 

memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan 

membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Pencarian 

informasi bisa melalui informasi internal maupun eksternal. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencarian informasi adalah 

(a) faktor resiko produk (keuangan, fungsi, psikologis, waktu, 

sosial, fisik), (b) faktor karakteristik konsumen (pengetahuan 

dan pengalaman konsumen, kepribadian dan karakteristik 

demografik), (c) faktor situasi (waktu yang tersedia untuk 

belanja, jumlah produk yang tersedia, lokasi toko, ketersediaan 

informasi, kondisi psikologis konsumen, resiko sosial dari 

situasi, tujuan belanja) (Agustina, 2011). Engel et al (1994) 

menyatakan bahwa terdapat tiga faktor utama yang 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan 

pembelian produk yaitu, faktor pengaruh lingkungan meliputi 

budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga dan situasi. 

Faktor perbedaan individu meliputi sumberdaya konsumen, 

motivasi dan keterlibatan, pengetahuan sikap, kepribadian, 

gaya hidup dan demografi. Mowen dan Oliver (2001) 
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menyatakan bahwa keputusan pembelian merupakan hal yang 

lazim dipertimbangkan konsumen dalam proses pemenuhan 

kebutuhan akan barang maupun jasa. Keputusan pembelian 

adalah segala sesuatu yang dikerjakan konsumen untuk 

membeli, membuang dan menggunakan produk dan jasa. 

Agustina (2011) menyatakan proses menciptakan, 

memelihara, dan meningkatkan hubungan erat yang semakin 

bernilai dengan pelanggan dan pihak-pihak yang 

berkepentingan yang lain dengan kata lain hubungan adalah 

praktik membangun hubungan jangka panjang yang 

memuaskan dengan pihak-pihak pelanggan, pemasok 

(supplier), penyalur (distributor), guna mempertahankan 

bisnis jangka panjang mereka. Agar hubungan dapat tercipta 

dalam jangka panjang antara lain: saling mempercayai, saling 

menguntungkan; menjanjikan dan memberikan kualitas yang 

tinggi, pelayanan yang baik, harga yang pantas antar pihak; 

menghasilkan ikatan ekonomi, teknik dan sosial yang kuat 

antar pihak yang berkepentingan; menekan biaya transaksi dan 

waktu pencarian pelanggan. Tjahyadi (2006) menambahkan 

bahwa perilaku konsumen merupakan fokus utama aktivitas 

pemasaran. Pemahaman tentang kebutuhan, keinginan, dan 

ekspektasi pelanggan merupakan hal yang sangat penting dan 

menjadi pedoman dalam formulasi strategi dan kebijakan 

pemasaran. 

 

2.2.3. Karakteristik Konsumen 

Kotler (2000) menyatakan bahwa konsumen 

didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang berusaha 

menemui atau mendapatkan barang atau jasa yang dipengaruhi 

untuk kehidupan pribadi atau kelompoknya. Amirullah (2002) 

menambahkan kelas social (stratifikasi sosial) merupakan 
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istilah umum yang digunakan untuk menunjukkan tingkatan-

tingkatan orang di dalam suatu masyarakat dengan anggota 

masyarakat lain. Tingkatan-tingkatan ini nantinya akan 

menghasilkan suatu hirarkis berupa kelompok status sosial 

yang tinggi dan rendah.  

Sumarwan (2004) menyatakan bahwa karakteristik 

konsumen meliputi pengetahuan dan pengalaman konsumen, 

kepribadian konsumen dan karakteristik demografi konsumen. 

Konsumen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang 

banyak mengenai produk mungkin tidak termotivasi untuk 

mencari informasi, karena ia sudah merasa cukup dengan 

pengetahuannya untuk mengambil keputusan. Konsumen yang 

mempunyai kepribadian sebagai seorang yang senang mencari 

informasi (information seeker) akan meluangkan waktu untuk 

mencari informasi lebih banyak. Pendidikan adalah salah satu 

karakteristik demografi yang penting. Konsumen yang 

berpendidikan tinggi cenderung mencari informasi yang 

banyak mengenai suatu produk sebelum ia memutuskan untuk 

membelinya. Albari (2002) menambahkan dalam konteks 

pemasaran, kebutuhan fisiologis dapat berupa cerminan 

kemampuan konsumen untuk membeli dengan harga atau 

biaya tertentu, kebutuhan kaamanan berupa tingkat keamanan 

dalam menggunakan produk atau merek (misalnya garansi, 

pelayanan purna jual, atau tersedianya suku cadang), 

kebutuhan sosial dicerminkan oleh kegunaan produk dalam 

hubungannya dengan masyarakat, kebutuhan penghargaan diri 

dapat berupa bagian produk atau merek yang bisa mengangkat 

citra diri konsumen, dan kebutuhan aktualisasi diri dapat 

ditunjukkan oleh kegunaan utama produk atau merek yang 

dapat menunjang pencapaian potensi diri konsumen.  
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Sunarto (2006) menyatakan bahwa kebanyakan 

segmentasi psikografi atau kepribadian dikombinasikan 

dengan segmentasi perilaku. Yaitu pertama-tama para pemasar 

memilih konsumen menjadi pengguna berat, moderat, dan 

ringan atas sebuah merek dan kemudian menganalisis satu 

atau lebih segmen ini melalui inventaris psikografi dan atau 

kepribadian. Akhirnya, para pemasar merancang pesanan 

promosi serta distribusi dan strategi penetapan harga yang 

paling efektif untuk segmen ini berdasarkan karakteristik 

kepribadian atau psikografi. 

 

2.2.4. Kepuasan Konsumen 

Kepuasan pelanggan merupakan respon pelanggan 

terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan 

sebelumnya dan kinerja actual yang dirasakannya setelah 

pemakaian (Rangkuti, 2003). Agustina (2011) menyatakan 

bahwa peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan 

produk atau jasa hingga tangan konsumen tetapi juga 

bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan 

kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. 

Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru 

dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, 

mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan 

secara efektif serta mempertahankan pelanggan yang sudah 

ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. 

Kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari pandangan 

terhadap kinerja produk dan harapan pembeli. Banyak 

perusahaan yang bertujuan TCS – total customer satisfaction. 

Sehingga para manajer pemasaran mempunyai tanggung 

jawab yang terpusat pada kualitas, yaitu mereka harus 

berpartisipasi dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang 
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dirancang untuk membantu perusahaan agar unggul dalam 

persaingan melalui keistimewaan kualitas total termasuk 

kualitas pemasaran dan kualitas produksi. Mandasari (2011) 

menambahkan seorang konsumen mungkin mengalami 

berbagai tingkat kepuasan, yaitu bila produk tidak sesuai 

dengan harapannya setelah dikonsumsi, maka konsumen 

tersebut akan merasa tidak puas. Namun bila terjadi sebaliknya 

yaitu produk sesuai dengan harapannya, maka konsumen akan 

merasa puas sehingga suatu saat akan mengkonsumsi kembali 

produk tersebut. Konsumen yang puas adalah konsumen yang 

akan berbagi kepuasan dengan produsen. Bahkan, konsumen 

yang puas akan berbagi rasa dan pengalaman dengan 

konsumen lain. Ini akan menjadi referensi bagi restoran cepat 

saji. Oleh karena itu, baik konsumen maupun produsen akan 

sama-sama diuntungkan apabila kepuasan terjadi. 

Haliana (2009) menambahkan bahwa perbedaan 

frekuensi pembelian dapat disebabkan karena nafsu makan 

seseorang, pendapatan/uang saku, kepuasan atau rasa bosan. 

Frekuensi pembelian menunjukkan loyalitas atau kesetiaan 

terhadap suatu produk untuk melakukan pembelian ulang. 

Kotler (2000) menyatakan bahwa ciri-ciri konsumen 

yang merasa puas sebagai berikut: 

1. Loyal terhadap produk, konsumen yang puas 

cenderung loyal dimana mereka akan membeli ulang 

dari produsen yang sama. 

2. Adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat 

positif. Komunikasi dari mulut ke mulut (word of 

mouth communication) yang bersifat positif yaitu 

rekomendasi kepada calon konsumen lain dan 

mengatakan hal-hal yang baik mengenai produk dan 

perusahaan. 
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3. Perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika 

membeli merek lain. Ketika konsumen ingin 

membeli produk yang lain, maka perusahaan yang 

telah memberikan kepuasan kepadanya akan menjadi 

pertimbangan yang utama. 

Irawan (2002) menyatakan 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. Zeithaml et al (2004) 

menyatakan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi 

kualitas pelayanan dapat diidentifikasi lima dimensi yaitu 

sebagai berikut : 

1. Tangibles (bukti langsung) 

Tangibles yaitu keampuan suatu perusahaan 

dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak 

eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan 

prasarana fisik perusahaan serta keadaan lingkungan 

sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang 

diberikan perusahaan. 

2. Reability (kehandalan) 

Reability yaitu kemampuan untuk memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan 

memuaskan. Kinerja harus sesuai dengan harapan 

pelanggan yang berarti ketetapan waktu, pelayanan 

yang aama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, 

sikap simpatik dan akurasi yang tinggi. 
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3. Responsiveness (daya tanggap) 

Responsiveness yaitu kemampuan seseorang 

untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 

dan tepat kepada para pelanggan dengan menyampaikan 

informasi yang jelas. Pelanggan yang dibiarkan 

menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas 

menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas 

pelayanan. 

4. Assurance (jaminan) 

Assurance adanya kepastian yaitu pengetahuan, 

kesopanan santunan dan kemampuan para pegawai 

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para 

pelanggan kepada pelayanan perusahaan yang memiliki 

beberapa komponen antara lain : 

a. Communication (komunikasi), yaitu secara 

terus menerus memberikan informasi kepada 

pelanggan dalam bahasa danpenggunaan kata yang 

jelas sehingga para pelanggan dapat dengan mudah 

mengerti di samping itu perusahaan hendaknya dapat 

secara cepat dan tanggap dalam menyikapi keluhan 

dan komplain yang dilakukan oleh pelanggan. 

b.  Credibility (kredibilitas), perlunya jaminan 

atas suatu kepercayaan yang diberikan para pelanggan, 

believable atau sifat kejujuran menanamkan 

kepercayaan memberikan kradibilitas yang baik bagi 

perusahaan pada masa yang akan datang. 

c.  Security (keamanan), adanya suatu 

kepercayaan yang tinggi dari pelanggan akan 

pelayanan yang diterima. Tentunya pelayanan yang 

diberikan menerikan suatu jaminan kepercayaan yang 

maksimal. 
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d. Competence (kompetensi), yaitu ketrampilan 

yang dimiliki dan dibutuhkan agar dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan dapat dilaksanakan 

dengan optimal. 

e.  Courtesy (sopan santun), dalam pelayanan 

adanya suatu nilai moral yang dimiliki oleh 

perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada 

pelanggan. Jaminan akan kesopanan santunan yang 

ditaarkan kepada pelanggan sesuai dengan kondisi dan 

situasi yang ada. 

5. Emphaty (empati) 

Konsumen yang diberikan perhatian tulus dan 

bersifat individu atau pribadi dengan upaya untuk 

memahami keinginan konsumen. Suatu perusahaan 

diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan 

tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan 

secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian 

yang nyaman bagi pelanggan. 

Kunci agar perusahan tetap eksis adalah kemampuan 

perusahaan untuk mempertahankan pelanggannya. Pelanggan 

pergi (defeksi), maka eksistensi perusahaan tidak diperlukan 

lagi. Perusahaan perlu mendeteksi sikap pelanggannya. 

Pemahaman pemasar terhadap sikap pelanggan, dapat 

membantu pemasar untuk dapat mempengaruhi dan mengubah 

sikap konsumen ke arah yang positif (Aryani dan Rosinta, 

2010). Kepuasan konsumen dianggap sebagai hasil evaluasi 

secara efektif dan kognitif yang benar-benar dirasakan dari 

beberapa perbandingan terhadap kinerja pelayanan. Kinerja 

yang dirasakan konsumen kurang dari harapan, konsumen 

akan kecewa. Kinerja yang dirasakan konsumen melebihi 

harapan, konsumen akan puas. Kinerja yang dirasakan 
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konsumen terpenuhi maka konsumen bersikap netral (Hoque, 

2013). 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), kehandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance) dan empati (emphaty) (Rangkuti, 2002). Kotler 

(2000) menyatakan bahwa ada empat metode yang bisa 

digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan yaitu : sistem 

keluhan dan saran, survei kepuasan pelanggan, ghost shopping 

dan analisa pelanggan yang hilang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dipilih berdasarkan purposive method, 

pemilihan tempat penelitian berdasarkan menu ayam goreng 

yang ditawarkan di rumah makan ayam goreng roker memiliki 

ciri khas dalam pengolahannya dalam bentuk ayam goreng 

krutug. Penelitian dilakukan mulai bulan 12 September 2014 

sampai dengan 12 Oktober 2014 di “Ayam Goreng Roker” Jl. 

Danau Bratan C2 A11 Sawojajar dan Jl. Simpang Sulfat Utara 

38 Kota Malang. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara 

sengaja karena rumah makan ini memiliki banyaknya 

pengunjung yang datang dari dalam dan luar kota Malang serta 

belum pernah digunakan untuk penelitian. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah studi kasus terhadap 

rumah makan “Ayam Goreng Roker “, dilakukan sesuai 

dengan tujuan awal yaitu untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

dengan pengambilan data menggunakan kuisioner sebagai alat 

bantu dalam pengambilan data primer yang diambil dari 

responden. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Penelitian dilakukan secara kuantitatif yang didukung 

dengan survei. Adi (2012) menyatakan analisis kuantitatif 

merupakan metode analisis dengan angka-angka yang dapat 

dihitung maupun diukur. Analisis kuantitatif dimaksudkan 

untuk memperkirakan besarnya pengaruh secara kuantitatif 
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dari perubahan satu atau beberapa kejadian lainnya, dengan 

menggunakan alat analisis statistik. 

 

3.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel untuk responden yang akan 

dijadikan sampel menggunakan metode accidental sampling. 

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan 

bertemu dengan peneliti dapat dipergunakan sebagai sampel, 

bila dipandang orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok 

sebagai sumber data (Sugiyono, 2007). Metode penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu dengan kriteria bahwa 

pengunjung rumah makan “Ayam Goreng Roker” berusia dari 

10-60 tahun. 

Penentuan sampel berdasarkan rumus Rao Purba dalam 

Nurdiansah  (2013) jika populasinya besar dan jumlahnya 

tidak diketahui maka sebagai berikut :  

  
  

 (   ) 
 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

Z = tingkat keyakinan yang dibutuhkan dalam penelitian 

(95 persen = 1,96) 

moe = margin of error (kesalahan maksimum yang bisa 

ditolerir sebesar 10 persen) 

  
     

 (   ) 
 

  
      

 (    )
    

Hasil perhitungan diperoleh jumlah sampel sebesar 96 

responden. Pelaksanaan penelitian diambil 100 responden 
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sehingga dalam penelitian sudah dianggap mencukupi dan 

sisanya sebagai data tambahan. Data diambil dengan 

memberikan kuisioner atau daftar pertanyaan kepada setiap 

pengunjung yang datang ke rumah makan ayam goreng Roker.  

 

3.4. Teknik Pengambilan Data 

Data yang diperlukan adalah data primer dan data 

sekunder dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen bagi 

rumah makan. Data primer adalah data yang di kumpulkan 

oleh peneliti dari sumber pertama, sedangkan data sekunder 

adalah data yang bukan dari sumber pertama, yaitu data yang 

berasal dari catatan, arsip atau literature. Data primer di 

peroleh dari hasil kuisioner yang diisi oleh  responden dan 

data sekunder di peroleh dari “Ayam Goreng Roker”. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau 

data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan oleh 

pengumpul data primer atau pihak lain yang biasanya 

disajikan dalam bentuk tabel atau diagram (Sitinjak et al, 

2004). Data sekunder dalam penelitian diperoleh dari data 

yang berasal dari catatan dan arsip rumah makan ayam goreng 

Roker serta dari berbagai literature yang mendukung. Skala 

yang digunakan dalam penelitian adalah skala likert. Sugiyono 

(2009) menyatakan bahwa skala likert berinterasi 1-5 dengan 

pilihan jawaban sebagai berikut : 

1. Sangat tidak baik, diberikan skor 1 

2. Tidak baik, diberikan skor 2 

3. Ragu-ragu, diberikan skor 3 

4. Baik, diberikan skor 4 

5. Sangat baik, diberikan skor 5 
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3.5. Definisi Operasional Variable Penelitian 

A. Bukti Langsung (X1) 

Bukti langsung (tangible) yaitu kemampuan 

perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada 

pihak eksternal yang meliputi penampilan dan kemampuan 

sarana prasarana fisik serta keadaan lingkungan sekitarnya. 

 Kenyamanan tempat (X 1.1) 

1. Keseluruhan tempat tidak bersih, tidak ada tissu, 

tv dan kipas angin 

2. Meja tidak bersih tidak ada tissu tetapi terdapat tv 

dan kipas angin 

3. Meja bersih ada kipas angin tetapi tidak terdapat 

tv 

4. Meja bersih terdapat kipas angin dan tissu 

5. Keseluruhan tempat bersih terdapat tissu, kipas 

angin dan tv 

 Penampilan karyawan yang rapi dan bersih (X 1.2) 

1. Keseluruhan karyawan tidak berseragam, tidak 

bersih dan rambut tidak rapi 

2. Karyawan tidak berseragam dan tidak bersih 

tetapi rambut rapi  

3. Karyawan tidak berseragam tetapi potongan 

rambut rapi dan bersih 

4. Karyawan memakai seragam, bersih dan rambut 

rapi 

5. Keseluruhan karyawan memakai seragam, bersih, 

wangi dan potongan rambut rapi 

 Keamanan dan kebersihan tempat parkir (X 1.3) 

1. Fasilitas parkir yang disediakan tidak rapi dan 

tidak aman serta tidak terdapat petugas parkir 
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2. Fasilitas parkir yang disediakan rapi tetapi tidak 

terdapat petugas parkir 

3. Fasilitas parkir yang disediakan aman tetapi tidak 

terdapat petugas parkir  

4. Fasilitas parkir yang disediakan rapi dan aman 

5. Fasilitas parkir yang disediakan rapi dan aman 

serta terdapat petugas perkir 

 Kebersihan rumah makan (X 1.4) 

1. Wastafel, meja makan, perlengkapan makan dan 

kamar mandi tidak bersih dan banyak noda 

2. Kamar mandi bau, perlengkapan makan terdapat 

noda, wastafel tidak bersih tetapi ada sabun cuci 

tangan 

3. Meja makan dan perlengkapan makan bersih 

tetapi wastafel tidak bersih  

4. Meja makan, wastafel dan perlengkapan makan 

bersih serta tidak ada noda bekas makanan 

5. Wastafel bersih dan terdapat sabun cuci tangan, 

perlengkapan makan, meja bersih serta kamar 

mandi yang bersih dan wangi. 

B. Kehandalan (X2) 

Kehandalan (reliability) yaitu kemampuan 

perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang 

dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

 Keterampilan dalam melayani pelanggan (X 2.1) 

 Pelayan tidak memberikan salam ketika 

konsumen datang dan pergi serta tidak 

memberikan daftar menu  

 Pelayan memberikan salam ketika konsumen 

datang dan pergi  
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 Pelayan memberikan daftar menu ketika 

konsumen datang 

 Pelayan memberikan salam ketika konsumen 

datang dan pergi serta memberikan daftar menu 

 Pelayan memberikan salam ketika konsumen 

datang dan pergi serta membantu konsumen 

menulis menu yang akan dipesan 

 Kecepatan dan ketepatan menyajikan (X 2.2) 

1. Konsumen menunggu >40 menit dan menu yang 

dipesan salah 

2. Konsumen menunggu >30 menit dan menu yang 

dipesan salah 

3. Konsumen menunggu ±20 menit dan disajikan 

minuman terlebih dahulu 

4. Konsumen menunggu ±20 menit, minuman 

disajikan terlebih dahulu dan menu yang 

disajikan sesuai  

5. Konsumen menunggu 10-15 menit dan menu 

yang disajikan sesuai  

 Keakuratan dalam administrasi (X 2.3) 

1. Tidak ada pemberian struk, nomor meja dan 

penghitungan salah 

2. Tidak ada pemberian nomor meja dan 

penghitungan salah 

3. Tidak ada pemberian struk 

4. Tidak ada pemberian nomor meja 

5. Ada pemberian struk, nomor meja dan 

penghitungan benar 
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 Ketepatan janji dalam pelayanan (X 2.4) 

1. Produk yang dibuat dan waktu tidak sesuai 

dengan yang dijanjikan 

2. Produk sesuai dengan yang dijanjikan tetapi 

waktu penyajian terlambat 

3. Produk tidak sesuai tetapi waktu penyajian tepat 

waktu 

4. Produk sesuai dan waktu penyajian tepat waktu 

5. Produk sesuai dan waktu penyajian tepat waktu 

serta rasa yang dijanjikan sesuai yang dijanjikan 

C. Daya Tanggap (X3) 

Daya tanggap (responsiveness) yaitu suatu kemauan 

untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 

dan tepat kepada pelanggan.  

 Kesediaan karyawan membantu pelanggan (X 3.1) 

1. Tidak bersedia membantu membantu konsumen 

2. Berpura-pura tidak tahu ketika ada konsumen 

sedang kesusahan 

3. Membantu apabila dipanggil oleh konsumen 

4. Bersedia membantu konsumen 

5. Tanggap dan bersedia membantu konsumen 

 Kesediaan menerima saran dan keluhan pelanggan 

(X 3.2) 

1. Tidak bersedia menerima saran dan keluhan 

konsumen 

2. Bersedia menerima keluhan konsumen 

3. Bersedia menerima saran konsumen 

4. Bersedia menerima saran dan keluhan konsumen 

5. Menanggapi saran dan keluhan yang telah 

diterima dari konsumen 
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 Kecepatan dalam menangani transaksi (X 3.3) 

1. Penanganan transaksi lambat dan penghitungan 

tidak tepat 

2. Penanganan transaksi cepat tetapi penghitungan 

tidak tepat 

3. Penanganan transaksi tidak cepat tetapi 

penghitungan tepat 

4. Penanganan transaksi cepat dan tepat 

5. Penanganan transaksi cepat dan tepat serta 

pemberian uang kembali sesuai 

 Kecepatan menangani keluhan (X 3.4) 

1. Tidak cepat dan tidak tepat dalam menangani 

keluhan konsumen 

2. Cepat tetapi tidak tepat dalam menangani keluhan 

konsumen 

3. Tidak cepat tetapi tepat dalam menangani keluhan 

konsumen 

4. Cepat dan tepat dalam menangani keluhan 

konsumen 

5. Cepat dan tepat dalam menangani keluhan serta 

membuat konsumen puas 

D. Jaminan (X4) 

Jaminan (assurance) yaitu pengetahuan, 

kesopansantunan dan kemampuan para pegawai perusahaan 

untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

perusahaan. 

 Kesopanan karyawan terhadap pelanggan (X 4.1) 

1. Karyawan tidak sopan dan tidak ramah terhadap 

konsumen 

2. Karyawan sopan tetapi tidak ramah terhadap 

konsumen 
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3. Karyawan tidak sopan tetapi ramah terhadap 

konsumen 

4. Karyawan sopan dan ramah terhadap konsumen 

5. Karyawan sopan dan ramah serta murah senyum 

terhadap konsumen 

 Keamanan makanan dan minuman yang disajikan 

(X 4.2) 

1. Makanan yang disajikan tidak aman dan tidak 

sehat serta tidak halal 

2. Makanan yang disajikan aman tetapi tidak sehat 

3. Makanan yang disajikan tidak aman tetapi 

menyehatkan 

4. Makanan yang disajikan aman dan menyehatkan 

5. Makanan dan minuman yang disajikan aman, 

menyehatkan dan halal 

 Perhatian karyawan terhadap pelanggan (X 4.3) 

1. Tidak perhatian, memahami dan mengerti 

terhadap keinginan konsumen 

2. Perhatian terhadap konsumen 

3. Perhatian dan memahami keinginan konsumen 

4. Perhatian dan mengerti keinginan konsumen 

5. Perhatian, memahami dan mengerti keinginan 

konsumen 

 Pengetahuan karyawan terhadap makanan yang 

halal dan utuh (X 4.4) 

1. Tidak mengetahui kehalalan dan keutuhan 

makanan 

2. Mengetahui kehalalan tetapi tidak mengetahui 

keutuhan makanan 

3. Tidak mengetahui kehalalan tetapi mengetahui 

keutuhan makanan 
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4. Mengetahui kehalalan dan keutuhan makanan 

5. Mengetahui kehalalan dan keutuhan serta 

makanan yang sehat 

E. Empati (X5) 

Empati (emphaty) yaitu memberikan perhatian yang 

tulus dan bersifat pribadi yang diberikan kepada pelanggan 

dengan berupaya memahami keinginan pelanggan.  

 Pemahaman terhadap keinginan pelanggan (X 5.1) 

1. Karyawan tidak memahami keinginan porsi 

pelanggan dalam pemesanan makanan dan 

minuman 

2. Karyawan tidak memahami keinginan porsi 

pelanggan dalam pemesanan makanan 

3. Karyawan tidak memahami keinginan porsi 

pelanggan dalam pemesanan minuman 

4. Karyawan memahami keinginan porsi pelanggan 

dalam pemesanan makanan dan minuman 

 Kemampuan karyawan menggunakan bahasa yang 

baik (X 5.2) 

1. Tidak mampu menggunakan bahasa yang baik, 

benar dan tidak sopan 

2. Mampu menggunakan bahasa yang baik tetapi 

tidak benar 

3. Mampu menggunakan bahasa dengan benar tetapi 

tidak baik 

4. Mampu menggunakan bahasa dengan baik dan 

benar 

5. Mampu menggunakan bahasa yang baik dan 

benar serta menyampaikan dengan sopan 
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 Kemudahan akses pembelian (X 5.3) 

1. Sulit menjangkau lokasi rumah makan 

2. Lokasi susah ditemukan 

3. Pemesanan harus berkunjung langsung  

4. Pemesanan dapat melalui telepon 

5. Akses lokasi dapat dijangkau dan pemesanan 

dapat dilakukan melalui telepon (delivery order) 

 Pemahaman menu yang dibutuhkan konsumen (X 

5.4) 

1. Konsumen tidak memahami semua jenis produk 

2. Konsumen memahami hanya 1 jenis produk 

3. Konsumen memahami hanya 2-3 jenis produk 

4. Konsumen memahami hanya 3-5 jenis produk 

5. Konsumen memahami keseluruhan jenis produk 

F. Kepuasan Konsumen (Y) 

Kepuasan konsumen yaitu tingkat perasaan setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan 

harapannya yang dapat menimbulkan perasaan senang atau 

kekecewaan. 

 Setelah konsumsi produk (Y1) 

1. Daging ayam yang disajikan keras, tidak matang 

dan konsumen tidak merekomendasikan kepada 

orang lain 

2. Daging ayam yang disajikan agak keras dan tidak 

matang konsumen tidak merekomendasikan 

kepada orang lain 

3. Daging ayam yang disajikan agak keras, matang 

dan konsumen merekomendasikan kepada orang 

lain 
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4. Daging ayam yang disajikan empuk, matang dan 

konsumen akan merekomendasikan kepada orang 

lain 

5. Daging ayam yang disajikan empuk, matang dan 

daging mudah terpisah dengan tulang serta 

konsumen merekomendasikan kepada orang lain 

 Harga (Y2) 

1. Harga yang ditawarkan untuk kalangan atas 

(sangat mahal) 

2. Harga yang ditawarkan untuk kalangan 

menengah-atas (mahal) 

3. Harga yang ditawarkan untuk kalangan menengah 

(cukup murah) 

4. Harga yang ditawarkan untuk kalangan 

menengah-bawah (murah) 

5. Harga yang ditawarkan untuk kalangan bawah 

(sangat murah) 

 Tanpa keluhan (Y3) 

1. Pelayanan yang diberikan sangat buruk dan 

konsumen bercerita negatif  

2. Pelayanan yang diberikan buruk dan konsumen 

bercerita negatif 

3. Pelayanan yang diberikan biasa dan konsumen 

bercerita positif 

4. Pelayanan yang diberikan baik dan konsumen 

merekomendasikan kepada orang lain 

5. Pelayanan sangat baik dan konsumen akan 

bercerita positif serta merekomendasikan kepada 

orang lain 
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 Kesesuaian harga dengan ukuran kemasan (Y4) 

1. Porsi produk yang ditawarkan sedikit dan harga 

yang ditawarkan mahal 

2. Harga yang ditawarkan sesuai porsi tetapi produk 

tidak lengkap 

3. Produk yang ditawarkan lengkap dan sesuai menu 

4. Porsi produk yang disajikan sesuai dengan harga 

menu yang ditawarkan.  

5. Porsi produk sesuai dengan harga yang 

ditawarkan dan produk lengkap sesuai dengan 

menu yang ditawarkan 

 

3.6. Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dengan beberapa metode statistik 

sebagai berikut : 

3.6.1. Uji Validitas 

Validitas adalah alat pengumpulan (pengukuran) 

data menunjukkan kesesuaian atau kecocokan antara alat 

ukur dengan apa yang diukur. Uji validitas dimaksudkan 

untuk mengetahui kesesuaian kriteria penelitian yang 

digunakan pada angket dengan kondisi actual objek yang 

diteliti atau untuk mengetahui valid atau tidaknya alat 

yang digunakan dalam pengumpulan data yang akan 

dianalisis lebih lanjut. Uji validitas dalam penelitian 

dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor tiap 

butir pertanyaan dengan skor total yang merupakan 

jumlah skor tiap butir (Imam Ghozali, 2001). Rumus 

yang digunakan koefisien korelasi adalah sebagai berikut 

(Sanusi, 2005) : 
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  ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

Keterangan :  

R  = koefisien korelasi 

N  = jumlah subyek/responden 

X  = nilai skor butir/nilai skor penentu 

Y  = nilai skor total 

∑X
2
 = jumlah kuadrat nilai X 

∑Y
2
 = jumlah kuadrat nilai Y 

 

3.6.2. Uji Reliabilitas 

Suatu alat dikatakan reliable jika alat itu dalam 

mengukur suatu gejala yang berlainan senantiasa 

mengukur sejauh mana alat ukur tersebut dapat dipercaya 

dan dapat diandalkan, untuk mengukur reliabilitas dalam 

suatu instrument menggunakan cronbach alpha. Malhotra 

(1996) menyatakan bahwa suatu instrument dikatakan 

handal apabila nilai alpha lebih besar atau sama dengan 

0,5. Rumus yang digunakan cronbach alpha sebagai 

berikut (Bram, 2005): 

  {
 

(   )
} {  

∑  
 

  
 } 

 

Keterangan : 

r   = koefisien reliabilitas instrument (cronbach 

alpha) 

k  = banyaknya butir pertanyaan 

Σ  
   = total varians butir 

  
   = total varians 
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3.6.3. Analisis Faktor 

Analisis faktor adalah analisis yang tepat untuk 

menganalisis data-data masukan yang berupa data matrik dan 

terdiri dari variable-variabel dengan jumlah yang besar. 

Rumus analisa faktor yang dirumuskan oleh Malhotra dalam 

Hasan (1995) sebagai berikut : 

Xi = Ai1F1 + Ai2F2 + Ai3F3 +……….+ AijFj + ViUi 

Keterangan: 

Xi = variable terstandar ter-i 

Aij = koefisien regresi dan variabel ke-1 faktor umum j 

Fj = faktor umum 

Vi = koefisien regresi terstandar dari variabel I pada 

faktor khusus i 

Ui = faktor khusus bagi variabel i 

 

3.6.4. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan analisis regresi berganda, 

variabel-variabel yang digunakan dalam analisis diuji 

terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik agar model 

regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa 

(Ordinary Least Square atau OLS) menghasilkan 

estimator linear tidak bias yang terbaik atau BLUE (Best 

Linear Unbiased Estimator). Kondisi ini akan terjadi jika 

dipenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan asumsi 

klasik, yaitu uji normalitas, heteroskedastisitas dan 

multikolinieritas (Hair et al., 1998). 

 

3.6.5. Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda digunakan untuk 

mengetahui dua variable bebas atau lebih terhadap 
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variable terikat, yang akan digitung dengan persamaan 

(Sudjana, 2003) berikut : 

Y = a+b1x1+b2x2+…….+b5x5+e 

Keterangan : 

Y  = Variabel Terikat (kepuasan konsumen) 

A  = Konstanta 

b1,b2,…b5 = Koefisien 

X1  = Tangible (bukti nyata) 

X2  = Reliability (keandalan) 

X3  = Responsiveness (kesigapan) 

X4  = Assurance (jaminan) 

X5  = Empathy (empati) 

e  = standart error 

 

3.7. Batasan Istilah 

1. Konsumen adalah orang yang membeli produk atau 

jasa yang diberikan oleh penjual dalam hal ini adalah 

“Ayam Goreng Roker” kota Malang. 

2. Kepuasan konsumen adalah suatu kesan atau respon 

dari konsumen setelah merasakan produk atau jasa 

yang telah diberikan dan membandingkan dengan 

harapan-harapan antara sangat puas, puas dan tidak 

puas. 

3. Variabel bukti nyata diukur melalui kenyamanan 

tempat, ruangan yang bersih dan rapi, kenyamanan 

ruangan, penampilan karyawan yang bersih dan rapi. 

4. Variabel keandalan diukur melalui kemampuan, 

keterampilan melayani, ketepatan dan kecepatan 

dalam menyajikan. 
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5. Variabel kesigapan diukur melalui tindakan dalam 

menangani keluhan, kesiapan dalam melayani, serta 

bagaimana karyawan menerima saran dari konsumen. 

6. Variabel jaminan diukur melalui keramahan, 

perhatian, dan kesopanan karyawan terhadap 

pelanggan, serta kehalalan dan kelezatan makanan. 

7. Variabel empati diukur melalui kemudahan untuk 

berkunjung, dan memesan, kemampuan karyawan 

dalam berkomunikasi dengan pelanggan, dan 

bagaimana penggunaan bahasa yang baik oleh 

karyawan. 

8. Variabel kepuasan konsumen diukur dari faktor 

kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi, ketiadaan 

keluhan terhadap pelayanan dan produk, keinginan 

untuk mengkonsumsi produk secara rutin, 

memberikan informasi kelezatan produk kepada orang 

lain, dan berbicara positif tentang pelayanan dan 

produk dari “Ayam Goreng Roker “ kota Malang 
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