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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Rumah Makan Ayam Goreng 

Roker Malang 

Rumah makan Ayam Goreng Roker merupakan 

singkatan dari Roti Kering alias Roker. Usaha yang didirikan 

oleh Bapak Redi dan sang istri bermula dari keinginannya 

untuk membuka usaha kecil-kecilan yang dapat menopang 

perekonomian keluarga. Usaha dimulai pada tahun 2002 

hingga 2005 dengan membuka usaha kue dan roti yang dibuat 

dari rumah. Usaha kue dan roti kering hanya memiliki masa-

masa tertentu untuk dijual sehingga setelah memasuki masa 

pensiun Pak Redi dan istri membuka warung makan yang 

berjuluk “Ayam Goreng Roker” pada tahun 2006. Bapak Redi 

memiliki misi untuk merekrut tenaga kerja dan memotivasi 

para pensiunan untuk mendirikan usaha. 

Rumah makan Ayam Goreng Roker pertama didirikan 

di Jl. Danau Bratan C2 A11 Sawojajar Kota Malang, 

kemudian usaha ini berkembang dan membuka cabang di Jl. 

Simpang Sulfat Utara 38 Kota Malang dengan jumlah pegawai 

26 orang. Lokasi rumah makan ayam goreng roker dapat 

dilihat pada gambar 3. 

 
Gambar 3. Ayam Goreng Roker Sawojajar dan Simpang Sulfat 
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Omset yang didapatkan Pak Redi yaitu mencapai 9 juta dan 

bisa menghabiskan kurang lebih 900 porsi setiap harinya yang 

diperoleh dari kedua rumah makan Ayam Goreng Roker. 

Menu makanan yang ditawarkan antara lain adalah ayam 

goreng krutug, ayam goreng manis, sambal lalapan, roker 

crispy steak dan roker original steak. Menu minuman yang 

ditawarkan antara lain es teh, es dawet/cendol, es jeruk, jus 

wortel dan jus tomat. Menu makanan unggulan di ayam 

goreng roker dapat dilihat pada gambar 4. 

 
Gambar 4. Ayam Goreng Krutug dan Ayam Goreng Kecap 

Pengunjung rumah makan Roker kebanyakan anak 

sekolah dan mahasiswa. Standard Operation Procedure (SOP) 

pelayanan di Ayam Goreng Roker yakni ketika konsumen 

memasuki rumah makan disambut oleh pelayan dengan ramah. 

Setelah konsumen memilih tempat yang disukai, pelayan 

memberikan daftar menu. Sambil menunggu hidangan yang 

telah dipesan, konsumen diberikan hidangan berupa minuman 

terlebih dahulu. Waiter menyajikan hidangan menu sesuai 

dengan aturan yang telah ditentukan oleh pesanan tamu. 

Fasilitas yang disediakan oleh rumah makan Ayam Goreng 

Roker meliputi tempat parkir, mushola, wastafel, toilet, tempat 

makan lesehan dan tempat duduk serta alunan musik untuk 

memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Rumah makan buka 

pukul 10.00-21.00 WIB untuk hari Senin-Kamis, 13.00-21.00 
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WIB untuk hari Jumat-Sabtu dan pukul 17.00-21.30 WIB 

untuk hari Minggu dengan berbagai produk daging ayam yang 

ditawarkan. Bahan baku berupa ayam dipilih sesuai dengan 

ajaran agama Islam sehingga kebersihan dan kehalalan ayam 

terjamin.  

 

4.2. Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat melalui 

kuisioner yang diberikan kepada pelanggan Ayam Goreng 

Roker sebagai responden, dapat diketahui karakteristik 

responden meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir 

dan pekerjaan. Data responden berdasarkan jenis kelamin 

dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

4.2.1. Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Gambar 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Gambar 5. Menerangkan bahwa dari 100 orang 

responden terdapat persentasi laki-laki lebih tinggi sejumlah 

53 orang sedangkan perempuan hanya sejumlah 47 orang. 
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Persentase jenis kelamin laki-laki sedikit lebih besar daripada 

perempuan dikarenakan pada umumnya laki-laki lebih suka 

keluar rumah untuk sekedar berkumpul bersama teman, 

kumpul dengan keluarga atau kepentingan bisnis. Umumnya 

laki-laki juga diberikan kebebasan lebih untuk keluar rumah 

dibandingkan dengan perempuan.  

 

4.2.2. Berdasarkan Usia 

Peneliti melakukan survey terhadap 100 orang 

konsumen ayam goreng Roker untuk mengetahui karakteristik 

responden berdasar usia yang dibedakan beberapa golongan 

yaitu umur <19 tahun, 20-30 tahun, 31-40 tahun dan 41-60 

tahun. Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat melalui 

kuisioner yang diberikan kepada pelanggan Ayam Goreng 

Roker sebagai responden, data responden berdasarkan usia 

dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Gambar 6. menunjukkan bahwa dari 100 orang 

responden tertinggi terdapat pada usia 20-30 tahun dengan 

jumlah 58 orang, pada usia <19 tahun dengan jumlah 23 

orang, pada usia 41-60 tahun dengan jumlah 10 orang dan usia 

31-40 tahun sebanyak 9 orang. Mayoritas responden terdapat 

pada usia 20-30 tahun  hal ini dikarenakan merupakan usia 

produktif yang mana terdiri dari mahasiswa dan pekerja yang 
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sudah memiliki pendapatan sendiri, sehingga pada usia ini 

keinginan mencoba hal yang baru masih tinggi terlebih di 

lokasi Ayam Goreng Roker yang strategis dengan perumahan 

dan mudah untuk mencapainya. Usia produktif ini seringkali 

dekat dengan kegiatan kumpul bersama teman maupun 

keluarga. Posisi kedua yaitu responden yang berumur <19 

tahun yang berjumlah 23 orang,pada usia ini responden 

merupakan pelajar dan datang bersama keluarga dan sedikit 

yang datang bersama teman. Hal ini dapat disebabkan karena 

dari segi keuangan masih belum mencukupi. Responden 

dengan usia 31-40 tahun terdapat 9 orang dikarenakan 

responden tersebut lebih memilih masak sendiri selain itu juga 

cenderung malas untuk kumpul bersama teman karena pada 

umumnya telah memiliki keluarga dan mulai menghemat 

pengeluaran. Responden usia 41-60 tahun berjumlah 10 

orangdikarenakan semakin bertambahnya usia maka semakin 

menjaga pola makan karena metabolisme mulai menurun.  

 

4.2.3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat melalui 

kuisioner yang diberikan kepada pelanggan Ayam Goreng 

Roker sebagai responden, data responden berdasarkan 

pendidikan terakhir dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Terakhir 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 
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Gambar 7 menunjukkan bahwa dari 100 orang 

responden menunjukkan tingkat pendidikan akhir yakni 

lulusan SMP sebanyak 9 orang, lulusan SMA sebanyak 52 

orang, lulusan Sarjana sebanyak 36 orang dan lulusan 

Pascasarjana sebanyak 3 orang. Mayoritas responden berasal 

dari SMA dan Sarjana dikarenakan icon Kota Malang sebagai 

kota pendidikan sehingga rata-rata lulusan SMA merupakan 

mahasiswa sedangkan untuk lulusan Sarjana rata-rata sudah 

bekerja. Hal ini juga didukung oleh data karakteristik 

konsumen berdasarkan usia konsumen Ayam Goreng Roker 

yang didominasi konsumen berusia 20-30 tahun. 

 

4.2.4. Berdasarkan Pekerjaan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat melalui 

kuisioner yang diberikan kepada pelanggan Ayam Goreng 

Roker sebagai responden, data responden berdasarkan jenis 

kelamin dapat dilihat pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pekerjaan 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Gambar 8 menunjukkan dari 100 orang responden 

terdapat 50 orang (50%) pelajar / mahasiswa, 21 orang 

20  21  

6  

50  

3  
0

10
20
30
40
50
60

P
er

se
n
ta

se
 

Pekerjaan 



47 
 

pegawai swasta, 20 orang wiraswasta, 6 orang  pegawai negeri 

dan 3 orang ibu rumah tangga. Data konsumen terbesar yaitu 

pelajar hal ini dikarenakan pelajar sering mengadakan kumpul 

bersama teman yang dilakukan di rumah makan ayam goreng 

Roker. Sumarwan (2004) menjelaskan bahwa pendapatan akan 

mengambarkan daya beli seseorang. Simamora (2002) 

menambahkan bahwa pekerjaan seseorang akan 

mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. 

 

4.3. Hasil Analisis Variabel Kualitas Pelayanan dan 

Kepuasan Konsumen di Ayam Goreng Roker 

Bagian ini akan diketahui frekuensi item-item dari 

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

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

dan kepuasan konsumen (Y) secara keseluruhan yang 

diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner, baik 

dalam jumlah responden maupun dalam presentase.  

 

4.3.1. Variabel Bukti Fisik (X1) 

Terkait dengan kenyamanan tempat (X1.1) sebagian 

besar konsumen Ayam Goreng Roker menanggapi bahwa 

kenyamanan tempat memberikan pengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. Hal tersebut ditunjukkan melalui nilai skor rata-

rata sub variabel kenyamanan tempat sebesar 3,97 yang berada 

antara penilaian ragu-ragu dan baik namun lebih mendekati 

pada penilaian baik karena meja bersih serta terdapat kipas 

angin dan tissu. Sub variabel yang kedua yaitu penampilan 

karyawan (X1.2) yang mendapatkan skor rata-rata 3,67. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa penilaian konsumen terhadap 

penampilan karyawan sudah cukup baik dan mampu 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Hal tersebut disebabkan 
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kebersihan dan kerapian karyawan dianggap menarik karena 

karyawan memakai seragam yang menjadi ciri khas di rumah 

makan tersebut. Responden menilai penampilan para 

karyawan yang berseragam, ramput rapi dan bersih sehingga 

enak untuk dipandang. Tabel 1 menunjukkan hasil penilaian 

responden terhadap variabel bukti fisik.  

Tabel 1. Persepsi Konsumen Terhadap Variabel Bukti 

Fisik  

X1 (Bukti Fisik) 
Nilai Skala Likert Rata

-rata 1 2 3 4 5 

X1.1 kenyamanan tempat 1 3 8 74 14 3,97 

X1.2 penampilan karyawan 1 6 25 61 7 3,67 

X1.3 kerapian dan keamanan 

tempat parkir 
- 18 26 41 15 3,53 

X1.4 kebersihan tempat 1 5 28 60 6 3,65 

Rata-rata 
     

3,71 

Keterangan :  

Nilai 1 = memberikan nilai sangat tidak baik;  

Nilai 2 = memberikan nilai tidak baik;  

Nilai 3 = memberikan nilai ragu-ragu;  

Nilai 4 = memberikan nilai baik;  

Nilai 5 = memberikan nilai sangat baik 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Sub variabel yang ketiga yaitu kerapian dan keamanan 

tempat parkir (X1.3) yang mendapatkan skor rata-rata 3,53 

yang berada pada penilaian ragu-ragu dan baik. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa konsumen setuju bahwa kerapian dan 

keamanan tempat parkir mempengaruhi kepuasan konsumen 

sehingga ketika menikmati makanan yang disajikan konsumen 

tidak merasa cemas terhadap kendaraan yang diparkir karena 

tersedia penjaga parkir. Sub variabel selanjutnya yaitu 

kebersihan tempat (X1.4) yang mendapatkan skor rata-rata 

3,65. Skor pada item kebersihan tempat mendapatkan 

penilaian antara ragu-ragu dan baik.Meja makan, wastafel dan 
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perlengkapan makan yang bersih serta tidak ada noda bekas 

makanan membuat konsumen menjadi nyaman. 

 

4.3.2. Variabel Kehandalan (X2) 

Sub variabel kemampuan dan keterampilan melayani 

(X2.1) memiliki nilai rata-rata 3,64 yang artinya konsumen 

memberikan nilai rata-rata ragu-ragu dan baik. Keterampilan 

melayani ketika konsumen datang, hingga penyajian menu 

kepada konsumen mampu mempengaruhi kepuasan 

konsumen. Sub variabel kedua yaitu kecepatan dan ketepatan 

penyajian (X2.2) yang mendapatkan skor rata-rata 3,69 yang 

artinya konsumen memberikan nilai rata-rata diantara ragu-

ragu dan baik. Kecepatan dan ketepatan penyajian menu 

setelah pemesanan oleh konsumen tersebut dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen.Tabel 2 menunjukkan 

hasil penilaian responden terhadap variabel kehandalan. 

Tabel 2. Persepsi Konsumen Terhadap Variabel 

Kehandalan 

X2 (Kehandalan) 
Nilai Skala Likert Rata-

rata 1 2 3 4 5 

X2.1 kemampuan dan 

keterampilan melayani 
1 5 26 65 3 3,64 

X2.2 kecepatan dan ketepatan 

penyajian 
2 6 24 57 11 3,69 

X2.3 keakuratan administrasi 1 6 19 56 18 3,84 

X2.4 ketepatan janji kepada 

konsumen 
- 11 16 67 6 3,68 

Rata-rata 
     

3,71 
Keterangan :  
Nilai 1 = memberikan nilai sangat tidak baik;  

Nilai 2 = memberikan nilai tidak baik;  

Nilai 3 = memberikan nilai ragu-ragu;  
Nilai 4 = memberikan nilai baik;  

Nilai 5 = memberikan nilai sangat baik 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 
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Sub variabel ketiga yaitu keakuratan administrasi (X2.3) 

yang mendapatkan skor rata-rata 3,84 yang berarti 

mendapatkan penilaian diantara ragu-ragu dan baik namun 

lebih mendekati baik. Keakuratan penanganan administrasi di 

Ayam Goreng Roker meliputi pemberian struk pembayaran 

dan penghitungan total pembayaran secara tepat serta nomor 

meja yang tersedia di meja mampu mempengaruhi kepuasan 

konsumen. Sub variabel selanjutnya adalah ketepatan janji 

kepada konsumen (X2.4) yang mendapatkan skor rata-rata 3,68 

yang memiliki penilaian diantara ragu-ragu dan baik. 

Ketepatan janji meliputi waktu yang diberikan setelah 

konsumen memesan makanan sampai makanan disajikan 

sehingga konsumen tidak menunggu terlalu lama sehingga 

dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. 

 

4.3.3. Variabel Kesigapan (X3) 

Sub variabel kesediaan pegawai membantu konsumen 

(X3.1) memiliki nilai rata-rata 3,51 yang artinya konsumen 

memberikan penilaian dengan rata-rata cukup baik terhadap 

kesediaan pegawai membantu konsumen. Pegawai membantu 

konsumen untuk memilih menu, menunjukkan tempat untuk 

fasilitas umum yang telah disediakan. Sub variabel kesediaan 

menerima saran dan keluhan (X3.2) memiliki nilai rata-rata 

3,36 yang artinya konsumen memberikan penilaian rata-rata 

cukup baik dalam kesediaan pihak rumah makan menerima 

saran dan keluhan dari konsumen. Pemberian kotak saran 

merupakan sarana untuk menyampaikan saran dan keluhan 

dari konsumen yang dapat memperbaiki pelayanan atau hal 

lain yang kurang menyenangkan dihati para konsumen 

sehingga dapat mempengaruhi kepuasan konsumen.Tabel 3 
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menunjukkan hasil penilaian responden terhadap variabel 

kesigapan.  

Tabel 3. Persepsi Konsumen Terhadap Variabel 

Kesigapan 

X3 (Kesigapan) 
Nilai Skala Likert Rata

-rata  1 2 3 4 5 

X3.1 kesediaan pegawai membantu 

konsumen 
2 12 31 43 12 3,51 

X3.2 kesediaan menerima saran dan 

keluhan 
5 9 37 43 6 3,36 

X3.3 kecepatan menangani transaksi 1 7 15 63 14 3,82 

X3.4 kecepatan menangani keluhan 6 10 30 46 8 3,40 

Rata-rata 
     

3,52 

Keterangan :  

Nilai 1 = memberikan nilai sangat tidak baik;  

Nilai 2 = memberikan nilai tidak baik;  

Nilai 3 = memberikan nilai ragu-ragu;  

Nilai 4 = memberikan nilai baik;  

Nilai 5 = memberikan nilai sangat baik 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Sub variabel kecepatan menangani transaksi (X3.3) 

memiliki nilai rata-rata 3,82 yang memiliki penilaian diantara 

ragu-ragu dan baik yang lebih mendekati dengan baik. 

Kecepatan menangani transaksi ini meliputi kecepatan dalam 

pembayaran dan memberikan uang kembali oleh kasir 

sehingga konsumen tidak menunggu terlalu lama untuk proses 

pembayaran. Sub variabel selanjutnya adalah kecepatan 

menangani keluhan (X3.4) yang memiliki nilai rata-rata 3,40 

yang berarti bahwa konsumen memberikan penilaian cukup 

baik dalam kecepatan menangani keluhan dari konsumen. 

Keluhan dapat berasal dari fasilitas ataupun hal lain yang 

dirasakan kurang menyenangkan di hati konsumen. 
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4.3.4. Variabel Jaminan (X4) 

Sub variabel kesopanan pegawai (X4.1) memiliki nilai 

rata-rata 3,73 yang berada pada penilaian diantara ragu-ragu 

dan baik namun lebih mengarah pada baik. Kesopanan 

pegawai dalam melayani mulai datangnya konsumen hingga 

konsumen pulang mampu mempengaruhi kepuasan konsumen. 

sub variabel keamanan makanan dan minuman (X4.2) memiliki 

nilai rata-rata 3,92 yang berarti memiliki penilaian mengarah 

baik. Keamanan makanan dan minuman mampu memberikan 

pengaruh terhadap kepuasan konsumen karena dapat 

berpengaruh terhadap konsumen yang mengkonsumsi 

makanan dan minuman yang dipesan. Tabel 4 menunjukkan 

hasil penilaian responden terhadap variabel jaminan. 

Tabel 4. Persepsi Konsumen Terhadap Variabel Jaminan 

X4 (Jaminan) 
Nilai Skala Likert Rata

-rata 1 2 3 4 5 

X4.1 kesopanan pegawai - 6 25 59 10 3,73 

X4.2 keamanan makanan dan 

minuman 
3 3 12 63 19 3,92 

X4.3 perhatian pegawai terhadap 

konsumen 
- 4 36 57 3 3,59 

X4.4 pengetahuan karyawan 

terhadap kehalalan dan 

keutuhan makanan  

- 3 40 46 11 3,65 

Rata-rata      
3,72 

Keterangan :  

Nilai 1 = memberikan nilai sangat tidak baik;  

Nilai 2 = memberikan nilai tidak baik;  

Nilai 3 = memberikan nilai ragu-ragu;  

Nilai 4 = memberikan nilai baik;  

Nilai 5 = memberikan nilai sangat baik 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 
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Sub variabel perhatian pegawai terhadap konsumen 

(X4.3) memiliki nilai rata-rata 3,59 yang berarti konsumen 

memberikan penilaian cukup baik dalam hal keramahan dan 

perhatian yang diberikan oleh pegawai kepada konsumen. 

Pegawai selaluberusaha ramah dan selalu memperhatikan 

konsumen demi terciptanya kepuasan konsumen. Sub variabel 

pengetahuan karyawan terhadap kehalalan dan keutuhan 

makanan (X4.4) memiliki nilai rata-rata 3,65 yang berarti 

bahwa mendapatkan penilaian cukup baik oleh konsumen. Hal 

tersebut akan membuat konsumen tidak meragukan kehalalan 

dan keutuhan makanan yang disajikan. Hal ini dikarenakan 

pihak ayam goreng roker tidak sembarangan dalam memilih 

bahan baku yang disediakan untuk menu yang ditawarkan. 

Bahan baku dipilih sesuai dengan syariat sehingga terjamin 

kehalalan makanan dan minuman.  

 

4.3.5. Variabel Empati (X5) 

Sub variabel pemahaman terhadap pelanggan (X5.1) 

memiliki nilai rata-rata 3,66 yang berarti konsumen 

memberikan penilaian cukup baik dalam hal memahami 

keinginan konsumen. Keinginan konsumen dalam hal 

pemberian sambal atau hal lain sehingga mampu 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Sub variabel kemampuan 

menggunakan bahasa yang baik (X5.2) memiliki nilai rata 3,69 

yang berarti konsumen memberikan penilaian cukup baik 

dalam hal penggunaan bahasa yang baik oleh karyawan. 

Penggunaan bahasa yang baik ini dapat mempengaruhi 

kepuasan konsumen karena merasa bahwa konsumen tersebut 

dihormati. Tabel 5 menunjukkan hasil penilaian responden 

terhadap variabel empati.  
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Tabel 5. Persepsi Konsumen Terhadap Variabel Empati 

X5 (Empati) 
Nilai Skala Likert Rata-

rata 1 2 3 4 5 

X5.1 pemahaman terhadap 

pelanggan 
1 5 29 57 8 3,66 

X5.2 kemampuan menggunakan 

bahasa yang baik 
- 6 26 61 7 3,69 

X5.3 kemudahan akses pembelian 1 4 13 56 26 4,02 

X5.4 pemahaman menu yang 

diinginkan pelanggan 
- 4 29 47 20 3,83 

Rata-rata      
3,8 

Keterangan :  

Nilai 1 = memberikan nilai sangat tidak baik;  

Nilai 2 = memberikan nilai tidak baik;  

Nilai 3 = memberikan nilai ragu-ragu;  

Nilai 4 = memberikan nilai baik;  

Nilai 5 = memberikan nilai sangat baik 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Sub variabel kemudahan akses pembelian (X5.3) 

memiliki nilai rata-rata 4,02. Hal ini berarti kemudahan akses 

pembelian oleh konsumen mendapatkan penilaian yang rata-

rata baik. Akses pembelian memang mudah karena rumah 

makan ayam goreng roker terletak di pinggir jalan raya 

sehingga mudah untuk dijangkau. Pembelian juga dapat 

dilakukan melalui pemesanan via telepon sehingga konsumen 

dapat memesan tanpa harus datang ke rumah makan. Sub 

variabel pemahaman menu yang diinginkan pelanggan (X5.4) 

memiliki nilai rata-rata 3,83 yang berarti penilaian yang 

didapatkan mendekati penilaian yang baik. Olahan daging 

ayam yang disajikan beragam mulai porsi sedang hingga 

besar, sehingga pegawai harus benar-benar memahami untuk 

menjelaskan menu terkait yang dibutuhkan oleh setiap 
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konsumen. Pegawai mampu menjelaskan menu yang 

disediakan kepada konsumen sehingga tidak terjadi kekeliruan 

yang dapat mengurangi kepuasan konsumen.  

 

4.3.6. Kepuasan Konsumen (Y) 

Konsumen yang puas adalah konsumen yang akan 

berbagi kepuasan dengan produsen. Konsumen yang puas 

akan berbagi rasa dan pengalaman dengan konsumen lain. Hal 

ini akan menjadi referensi bagi restoran cepat saji. Baik 

konsumen maupun produsen akan sama-sama diuntungkan 

apabila kepuasan terjadi (Mandasari dan Tama, 2011). Hasil 

penelitian yang didapatkan yang paling berpengaruh dalam 

kepuasan konsumen yaitu setelah konsumen mengkonsumsi 

produk, harga produk yang ditentukan, kesesuaian harga 

dengan kemasan dan tidak ada keluhan dalam pelayanan. 

Sub variabel setelah mengkonsumsi produk (Y1) 

memiliki nilai rata-rata 4,01 yang berarti konsumen 

memberikan penilaian rata-rata baik setelah mengkonsumsi 

produk olahan ayam yang disajikan di rumah makan Ayam 

Goreng Roker. Produk olahan ayam yang terjamin kehalalan 

serta daging ayam yang disajikan empuk dan kematangan 

daging yang merata mampu menarik banyak konsumen untuk 

membeli olahan ayam di rumah makan tersebut dan akan 

merekomendasikan kepada orang lain.  

Sub variabel harga (Y2) memiliki nilai rata-rata sebesar 

3,73 yang berarti penilaian diantara ragu-ragu dan baik namun 

lebih mengarah ke penilaian yang baik. Hal ini menunjukkan 

bahwa konsumen cukup puas dengan harga yang ditawarkan 

kepada konsumen. Nilai rata-rata yang didapatkan 

menunjukkan bahwa harga yang ditentukan dapat dijangkau 

oleh kalangan menengah ke bawah atau tergolong dengan 
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makanan yang murah. Tabel 6 menunjukkan hasil penilaian 

responden terhadap variabel kepuasan konsumen. 

Tabel 6. Kepuasan konsumen dalam pembelian Ayam 

Goreng Roker 

Y (Kepuasan Konsumen) 
Nilai Skala Likert Rata-

rata 1 2 3 4 5 

Y1 setelah konsumsi produk - 2 16 61 21 4,01 

Y2 harga 1 8 22 55 14 3,73 

Y3 tidak ada keluhan pelayanan 3 7 28 50 12 3,61 

Y4 kesesuaian harga dengan kemasan - 7 28 52 13 3,71 

Rata-rata 

     

3,76 

Keterangan :  

Nilai 1 = memberikan nilai sangat tidak baik;  

Nilai 2 = memberikan nilai tidak baik;  

Nilai 3 = memberikan nilai ragu-ragu;  

Nilai 4 = memberikan nilai baik;  

Nilai 5 = memberikan nilai sangat baik 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Sub variabel kesesuaian harga dengan ukuran kemasan 

produk (Y4) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,71 yang berarti 

bahwa konsumen memberikan penilaian diantararagu-ragu dan 

baik namun lebih mengarah kepada penilaian yang 

baik.Penilaian dari konsumen didapatkan karena harga yang 

ditetapkan sesuai dengan ukuran kemasan dari produk ayam 

goreng roker. 

Sub variabel kualitas pelayanan (Y3) memiliki nilai rata-

rata sebesar 3,61 yang berarti penilaian diantara ragu-ragu dan 

baik. Konsumen memberikan penilaian rata-rata cukup baik 

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Ayam Goreng 

Roker dan tidak memiliki banyak keluhan.Konsumen merasa 

puas dapat dilihat ketika konsumen kembali berkunjung 
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membeli produk di rumah makan Roker dan berbicara positif 

kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Mandasari 

dan Tama (2011) yang menyatakan bahwa produk sesuai 

dengan harapan konsumen, 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. 

 

4.4. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan 

butir-butir pertanyaan dalam suatu daftar pertanyaan dalam 

mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas berguna untuk 

mengetahui apakah alat ukur tersebut valid, valid artinya 

ketepatan dan kecermatan mengukur atau alat ukur tersebut 

tepat untuk mengukur sebuah variabel yang akan diukur. 

Kevalidan suatu item instrumen dapat diketahui dengan 

membandingkan indeks korelasi product moment pearson 

pada level signifikansi 5%. Bila signifikansi hasil korelasi 

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

dinyatakan tidak valid apabila nilai probabilitasnya lebih besar 

dari 0,05. Pengujian ini dilakukan dengan program SPSS versi 

16.00 for windows. Tabel 7 menunjukkan bahwa keseluruhan 

item memiliki rhitung> rtabel dan nilai p-value secara keseluruhan 

lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan untuk 

pertanyaan keseluruhan item dinyatakan valid. Hasil uji 

validitas masing-masing instrumen disajikan pada tabel 7. 
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Tabel 7. Hasil Uji Validitas Instrumen / Pertanyaan 

Variabel Item rhitung p-value Keterangan 

Bukti Fisik (Tangible) 

X1 

X1.1 0,638 0,000 Valid 

X1.2 0,580 0,000 Valid 

X1.3 0,657 0,000 Valid 

X1.4 0,703 0,000 Valid 

Kehandalan (Reliability) 

X2 

X2.1 0,670 0,000 Valid 

X2.2 0,766 0,000 Valid 

X2.3 0,722 0,000 Valid 

X2.4 0,668 0,000 Valid 

Kesigapan 

(Responsiveness) 

X3 

X3.1 0,665 0,000 Valid 

X3.2 0,736 0,000 Valid 

X3.3 0,633 0,000 Valid 

X3.4 0,716 0,000 Valid 

Jaminan 

(Assurance) X4 

X4.1 0,576 0,000 Valid 

X4.2 0,725 0,000 Valid 

X4.3 0,640 0,000 Valid 

X4.4 0,693 0,000 Valid 

Empati  

(Emphaty) 

X5 

X5.1 0,724 0,000 Valid 

X5.2 0,650 0,000 Valid 

X5.3 0,604 0,000 Valid 

X5.4 0,599 0,000 Valid 

Kepuasan Konsumen (Y) 

Y1 0,619 0,000 Valid 

Y2 0,760 0,000 Valid 

Y3 0,724 0,000 Valid 

Y4 0,788 0,000 Valid 

Sumber : Data diolah, 2014 

Arikunto (2006) menyatakan bahwa validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid berarti 

mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang 

valid berarti memiliki validitas rendah. Suatu indikator 

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

0,195 dengan ketentuan hasil rhitung> rtabel(0,195) = valid 

sedangkan rhitung< rtabel (0,195) = tidak valid.  
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4.5. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan. Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan 

Alpha Cronbachmenggunakan program komputer SPSS seri 

16. Apabila Alpa Cronbach lebih kecil 0,5 maka dinyatakan 

tidak reliabel, sedangkan bila nilai Alpha Cronbach lebih besar 

dari 0,5 dinyatakan reliabel. Tabel 8 menunjukkan bahwa 

semua variabel yang digunakan dalam penelitian dinyatakan 

sudah reliabel sehingga kuesioner dapat digunakan karena 

memiliki nilai Alpha Cronbach> 0,5. Hasil perhitungan uji 

realibilitas secara lengkap dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8. Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas 
Variabel Item Cronbach’s Alpha Keterangan 

Bukti Fisik (X1) 

0,515 

X1.1 0,553 Reliabel 

X1.2 0,550 Reliabel 

X1.3 0,680 Reliabel 

X1.4 0,620 Reliabel 

Kehandalan (X2) 

0,666 

X2.1 0,549 Reliabel 

X2.2 0,673 Reliabel 

X2.3 0,647 Reliabel 
X2.4 0,583 Reliabel 

Kesigapan (X3) 
0,629 

X3.1 0,605 Reliabel 

X3.2 0,645 Reliabel 
X3.3 0,536 Reliabel 

X3.4 0,656 Reliabel 

Jaminan (X4) 

0,564 

X4.1 0,551 Reliabel 

X4.2 0,694 Reliabel 

X4.3 0,546 Reliabel 

X4.4 0,625 Reliabel 

Empati (X5) 

0,527 

X5.1 0,660 Reliabel 

X5.2 0,592 Reliabel 

X5.3 0,607 Reliabel 
X5.4 0,559 Reliabel 

Kepuasan Konsumen 

(Y) 

0,696 

Y1 0,698 Reliabel 

Y2 0,654 Reliabel 
Y3 0,655 Reliabel 

Y4 0,646 Reliabel 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 
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4.6. Analisis Faktor 

4.6.1. Uji Kelayakan Data Untuk Analisis Faktor 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah seperangkat 

variabel tersebut memiliki hubungan keterkaitan. Apabila 

dalam pengujian ini terdapat salah satu item yang memiliki 

nilai tidak memenuhi atau kurang memenuhi syarat maka 

harus dikeluarkan dari analisis. 

1. Nilai Keiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Hasil perhitungan pada tabel 9 menunjukkan nilai 

KMO pada penelitian ini adalah 0,796. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat dinyatakan bahwa pengujian KMO pada uji 

kelayakan analisis faktor merupakan pilihan yang tepat dan 

memenuhi syarat untuk dilanjutkan karena hasil 

perhitungannya diatas 0,5. Hasil perhitungan secara 

lengkap dapat dilihat pada tabel 9. 

 

Tabel 9. Hasil Uji KMO and Bartlett’s 

Uji Nilai 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,796 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 679,332 

df 190 

Sig. 0,000 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

2. Uji Bartlett 

Uji bartlett berfungsi untuk melihat independensi 

variabel. Hasil uji pada tabel 9 menunjukkan nilai Bartlett’s 

Test of Sphericity adalah 679,332 dengan signifikansi 

0,000 sehingga data penelitian dapat dianalisis lebih lanjut. 

3. Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

Pengujian kelayakan atribut dapat diketahui melalui 

nilai Measuring of Sampling Adequacy. Kriteria pengujian 
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menyatakan jika nilai MSA ≥ 0,5 maka atribut yang 

digunakan dalam analisis faktor dikatakan layak. Nilai 

Measure of Sampling Adequacy (MSA) digunakan untuk 

menguji dua buah hubungan antar seluruh variabel yang 

terlibat dalam analisis faktor. 

Suliyanto (2005) menyatakan bahwa untuk 

dilakukan analisis faktor nilai MSA dianggap cukup 

apabila nilai MSA ≥ 0,5. Jika ada item yang tidak memiliki 

nilai ≥ 0,5 maka item variabel tersebut harus dikeluarkan 

dari analisis faktor secara bertahap satu per satu. Hasil 

analisis nilai MSA dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

Variabel Nilai MSA 

X1.1 Kenyamanan tempat 0,666 

X1.2 Penampilan karyawan 0,695 

X1.3 Tempat parkir 0,632 

X1.4 Kebersihan tempat 0,764 

X2.1 Kemampuan dan keterampilan melayani 0,861 

X2.2 Kecepatan dan ketepatan penyajian 0,792 

X2.3 Keakuratan administrasi 0,843 

X2.4 Ketepatan janji terhadap konsumen 0,836 

X3.1 Kesediaan pegawai membantu konsumen 0,794 

X3.2 Kesediaan menerima saran dan keluhan 0,902 

X3.3 Kecepatan transaksi 0,777 

X3.4 Kecepatan menangani keluhan 0,842 

X4.1 Kesopanan pegawai 0,794 

X4.2 Keamanan makanan dan minuman 0,784 

X4.3 Perhatian pegawai 0,801 

X4.4 Pengetahuan karyawan terhadap menu 0,719 

X5.1 Pemahaman terhadap pelanggan 0,850 

X5.2 Kemampuan berbahasa 0,783 

X5.3 Kemudahan akses pembelian 0,646 

X5.4 Pemahaman menu 0,822 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 
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Hasil uji pada tabel 10 menunjukkan bahwa seluruh 

item memiliki nilai MSA lebih dari 0,5 sehingga nilai tersebut 

dapat memenuhi syarat kelayakan untuk uji selanjutnya.  

 

4.6.2. Ekstraksi Faktor 

Eigenvalue merupakan nilai yang menunjukkan 

kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung 

variansi variabel awal yang dianalisis. Syarat eigenvalue 

adalah memiliki nilai lebih dari 1. Apabila kurang dari 1 maka 

tidak digunakan dalam menghitung angka jumlah faktor yang 

terbentuk. Hasil analisis data menunjukkan eigenvalue yang 

lebih besar dari 1 berjumlah 6, sehingga faktor baru yang 

terbentuk sebanyak 6. Hasil ekstraksi faktor dapat dilihat pada 

tabel 11. 

Tabel 11. Hasil Ekstraksi Faktor 

Hasil dari ekstraksi faktor menggunakan program SPSS 

16 didapatkan data pada tabel 11. 

Faktor Eigenvalue Presentase varian 
Presentase 

kumulatif 

1 5,978 29,89 29,889 

2 1,732 8,658 38,547 

3 1,579 7,893 46,440 

4 1,341 6,703 53,142 

5 1,023 5,115 58,257 

6 1,007 5,035 63,292 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Tabel 11 menunjukkan bahwa 20 item variabel awal 

diekstraksi menjadi 6 variabel. Faktor pertama memiliki 

presentase varian sebesar 29,89% yang berarti terbentuknya 

faktor pertama dapat menjelaskan sebesar 29,89% dari 20 

variabel awal, faktor kedua memiliki presentase varian sebesar 
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8,658% yang berarti terbentuknya faktor kedua dapat 

menjelaskan sebesar 8,658% dari 20 variabel awal, faktor 

ketiga memiliki presentase varian sebesar 7,893% yang berarti 

terbentuknya faktor ketiga dapat menjelaskan sebesar 7,893% 

dari 20 variabel awal, faktor keempat memiliki presentase 

varian sebesar 6,703% yang berarti terbentuknya faktor 

keempat dapat menjelaskan sebesar 6,703% dari 20 variabel 

awal, faktor kelima memiliki presentase varian sebesar 

5,115% yang berarti terbentuknya faktor kelima dapat 

menjelaskan sebesar 5,115% dari 20 variabel awal dan faktor 

keenam memiliki presentase varian sebesar 5,035% yang 

berarti terbentuknya faktor keenam dapat menjelaskan sebesar 

5,035% dari 20 variabel awal. Faktor baru yang terbentuk 

memiliki eigenvalue ≥ 1 dan memiliki presentase nilai 

kumulatif ≥ 60%, sehingga faktor baru yang sudah terbentuk 

bisa dianalisis lebih lanjut. Suliyanto (2005) menyatakan 

bahwa dalam penentuan jumlah faktor yang terbentuk dapat 

didasarkan pada nilai eigenvalue sebesar 1 sehingga bisa 

dianggap sebagai suatu faktor. Sebaliknya jika nilai eigenvalue 

kurang dari 1 tidak dimasukkan dalam analisis. Hasil analisis 

lain yang perlu diperhatikan selain eigenvalue yaitu nilai 

persentase kumulatif dari persentase varian ≥ 60%. 

 

4.6.3. Hasil Analisis Faktor Kualitas Pelayanan 

Ekstraksi faktor dimaksudkan untuk membentuk faktor-

faktor baru dari 20 atribut yang telah diajukan menjadi lebih 

sederhana. Untuk mengekstraksi atribut-atribut tersebut dapat 

diketahui melalui nilai eigenvalue dengan kriteria jika suatu 

komponen memiliki nilai eigenvalue ≥ 1 maka komponen 

tersebut dinyatakan sebagai faktor pembentuk atribut 

tersebut.Nilai loading factor indeks 1 dari yang tertinggi yaitu 
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keamanan makanan dan minuman, kemudian kecepatan 

menangani keluhan dan yang terkecil yaitu kebersihan tempat. 

Nilai loading factor indeks 2 dari yang tertinggi yaitu 

kesediaan membantu konsumen dan keakuratan administrasi, 

kemudian kemampuan dan keterampilan melayani serta yang 

terkecil adalah kemudahan akses pembelian. Nilai loading 

factor indeks 3 dari yang tertinggi perhatian pegawai terhadap 

pelanggan kemudian pemahaman menu yang diinginkan 

konsumen dan yang terkecil adalah kecepatan transaksi.Nilai 

loading factor indeks 4 dari yang tertinggi adalah kesediaan 

menerima saran dan keluhan, kemudian kemampuan 

berbahasa yang baik dan yang terkecil adalah kecepatan dan 

ketepatan menyajikan.Nilai loading factor indeks 5 yang 

tertinggi adalah kenyamanan tempat dan terendah adalah 

penampilan karyawan.Nilai loading factor indeks 6 yaitu 

kerapian dan keamanan parkir. Tabel 12 menunjukkan bahwa 

dari 20 item variabel yang diajukan dapat diekstraksi menjadi 

6 variabel baru yang dapat mewakili ke-20 variabel 

awal.Terbentuk 6 faktor yang memiliki nilai eigenvalue diatas 

1 atau ≥ 1. Seleksi faktor dilakukan dengan cara menyeleksi 

nilai faktor loading yang terbentuk, dimana dipilih nilai faktor 

loading terbesar atau minimum bernilai 0,4 agar dapat 

mewakili dari masing-masing faktor sehinga faktor inilah yang 

akan digunakan pada analisis selanjutnya.Hasil analisis faktor 

dengan menggunakan program SPSS 16 dapat dilihat pada 

tabel 12. 
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Tabel 12. Hasil Analisis Faktor Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Konsumen 

Keterangan 
Loading Faktor 

1 2 3 4 5 6 

Indeks 1“kelayakan produk, tempat dan pelayanan” 

X1.4 Kebersihan tempat 0,526 
     

X2.4 Ketepatan janji terhadap 
konsumen 

0,587 
     

X3.4 Kecepatan menangani keluhan 0,692 
     

X4.2 Keamanan makanan dan 
minuman 

0,852 
     

X4.4 Pengetahuan karyawan 

terhadap produk  
0,592 

     
X5.1 Pemahaman terhadap 

pelanggan 
0,530           

Indeks 2“keterampilan pelayanan dan akses pembelian” 

X2.1 Kemampuan dan keterampilan 
melayani  

0,563 
    

X2.3 Keakuratan administrasi 
 

0,742 
    

X3.1 Kesediaan membantu 
konsumen  

0,774 
    

X5.3 Kemudahan akses pembelian   0,550         

Indeks 3“ketepatan administrasi” 

X3.3 Kecepatan transaksi 
  

0,534 
   

X4.3 Perhatian pegawai terhadap 
pelanggan   

0,748 
   

X5.4 Pemahaman menu yang 

diinginkan konsumen 
    0,694       

Indeks 4“keterampilan pegawai” 

X2.2 Kecepatan dan ketepatan 

menyajikan    
0,522 

  

X3.2 Kesediaan menerima saran dan 
keluhan    

0,650 
  

X4.1 Kesopanan pegawai 
   

0,588 
  

X5.2 Kemampuan berbahasa yang 
baik 

      0,622     

Indeks 5“kelayakan lokasi dan penampilan pegawai” 

X1.1 Kenyamanan tempat 
    

0,765 
 

X1.2 Penampilan karyawan         0,502   

Indeks 6“kelayakan fasilitas parkir” 

X1.3 Kerapian dan keamanan parkir           
0,83
0 

Varians % 29,89 8,66 7,89 6,70 5,11 5,03 

Sumber : Data Diolah, 2014 
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Nilai faktor memiliki beberapa kriteria untuk dikatakan 

lemah, sedang dan kuat. Berdasar nilai criteria tersebut hanya 

nilai faktor loading dengan kriteria sedang dan kuat yang dapat 

dianggap memenuhi kriteria dalam uji faktorial. Nilai loading 

faktor dibawah 0,5 dikatakan lemah, diantara 0,5-0,6 dapat 

dikatakan cukup kuat dan nilai loading factor diatas 0,6 

dikatakan sangat kuat (Sugiyono, 2008). 

Berdasarkan analisis faktor pada tabel 12 menghasilkan 

6 faktor baru yang dapat mewakili ke-20 item variabel, 

selanjutnya adalah pemberian nama pada faktor baru yang 

telah terbentuk. Pemberian nama ini berdasarkan pada 

perwakilan yang dapat menjelaskan variabel-variabel 

penyusun dalam satu faktor. Sesuai dengan pendapat Suliyanto 

(2005) yang menyatakanbahwa untuk menamai faktor yang 

telah terbentuk dalam analisis faktor dapat dilakukan dengan 

cara memberikan nama faktor yang dapat mewakili nama-

nama variabel.Hal ini berarti bahwa 63,28% keragaman 6 

faktor baru mampu dibentuk melalui 20 variabel yang telah 

diajukan serta sisanya (36,72%) dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diteliti pada penelitian ini. Tabel 12 

menginformasikan bahwa : 

 

Indeks 1 “Kelayakan produk, tempat dan pelayanan” 

Variabel yang berpengaruh terhadap faktor kelayakan 

produk, tempat dan pelayanan antara lain adalah kebersihan 

tempat, ketepatan janji terhadap konsumen, kecepatan 

menangani keluhan, keamanan makanan dan minuman, 

pengetahuan karyawan terhadap produk, pemahaman terhadap 

pelanggan. Variabel yang berpengaruh paling kuat pada ayam 

goreng roker yaitu keamanan makanan dan minuman yang 

memiliki nilai faktor loading sebesar 0,852 dan kecepatan 
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menangani keluhan dengan nilai loading factor 0,692. Nilai 

factor loading yang cukup kuat yaitu diantara 0,526 sampai 

0,592. Keamanan makanan dan minuman harus terjamin, 

sehingga konsumen tidak merasa cemas untuk mengkonsumsi 

produk yang disajikan. Kebersihan tempat meliputi meja yang 

telah digunakan langsung dibersihkan oleh pegawai sebelum 

konsumen yang baru masuk. Kebersihan tempat juga 

mencakup kondisi lantai, piring dan gelas yang digunakan, 

peralatan dapur, serta fasilitas lain di Ayam Goreng Roker 

yang dijaga kebersihannya. Kecepatan menangani keluhan 

dapat dilihat dari pihak ayam goreng yang memperbaiki 

fasilitas yang disediakan salah satunya adalah memperluas 

area parkir dan memperbaiki kinerja pegawai. Pengetahuan 

karyawan mengenai produk meliputi pemahaman karyawan 

ketika konsumen bertanya mengenai menu-menu yang 

disediakan secara baik sehingga tidak terjadi kesalahan dalam 

pemesanan oleh konsumen. Pemahaman kepada pelanggan 

yaitu bagaimana pegawai mampu memahami apa yang 

dibutuhkan konsumen mulai dari awal kedatangan hingga 

konsumen meninggalkan tempat. Pemahaman karyawan 

kepada pelanggan dapat dilihat dengan memberikan ucapan 

selamat datang kepada pelanggan dengan ramah serta 

memberikan daftar menu sehingga pelanggan akan merasa 

senang. Nilai varians kelayakan produk, tempat dan pelayanan 

pada Tabel 12 memiliki persentase paling tinggi diantara 

faktor lainnya yaitu 29,889. Hal tersebut berarti bahwa 

“kelayakan produk, tempat dan pelayanan” mampu 

menjelaskan sebanyak 29,889% dari 20 variabel awal. 

 

 

 



68 
 

Indeks 2 “Keterampilan pelayanan dan akses pembelian” 

Variabel yang berpengaruh terhadap keterampilan 

pelayanan dan akses pembelian adalah kemampuan dan 

keterampilan melayani, keakuratan administrasi, kesediaan 

membantu konsumen, kemudahan akses pembelian. Variabel 

yang paling berpengaruh adalah kesediaan membantu 

konsumen dan keakuratan administrasi yang memiliki loading 

faktor sangat kuat yaitu 0,774 dan 0,742. Nilai factor loading 

yang cukup kuat diantara 0,550 dan 0,563. Kesediaan pegawai 

dalam membantu konsumen untuk menjelaskan menu-menu 

yang ditawarkan, menghindari kesalahan dalam pemesanan 

yang akan berdampak mengecewakan konsumen. Keakuratan 

administrasi meliputi ketepatan dalam penghitungan 

pembayaran, pemberian struk pembelian dan pemberian 

nomor meja. Kemampuan dan keterampilan melayani meliputi 

bagaimana pegawai memberikan sapaan ketika konsumen 

datang hingga konsumen meninggalkan tempat. Pemberian 

menu ketika konsumen telah berada di meja, tata cara 

membawa dan memberikan makanan dan minuman 

berpengaruh pada konsumen. Kemudahan akses pembelian 

menuju Ayam Goreng Roker harus baik, artinya konsumen 

dapat dengan mudah mencapai lokasi menggunakan berbagai 

macam alat transportasi dan jalan yang dilalui tidak 

mengalami masalah. Nilai varians keterampilan pelayanan dan 

akses pembelian pada Tabel 12 memiliki persentase 8,658 

yang berarti bahwa variabel keterampilan pelayanan dan akses 

pembelian mampu menjelaskan sebesar 8,658% dari 20 

variabel awal yang terbentuk.  
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Indeks 3 “Ketepatan administrasi” 

Variabel yang berpengaruh terhadap kepedulian 

konsumen adalah kecepatan transaksi, perhatian pegawai 

terhadap pelanggan dan pemahaman menu yang diinginkan 

konsumen. Variabel yang paling berpengaruh adalah 

pemahaman menu yang diinginkan konsumen dan perhatian 

pegawai terhadap pelanggan yang memiliki nilai loading 

faktor sangat kuat sebesar 0,694 dan 0,748. Nilai loading 

factor yang cukup kuat yaitu kecepatan transaksi yaitu 0,534. 

Perhatian terhadap pelanggan berupa menjelaskan kepada 

konsumen jika ada menu atau hal lain yang belum dipahami 

oleh konsumen. Kecepatan transaksi dalam pembayaran 

dengan menghitung pembayaran secara tepat. Nilai varians 

ketepatan administrasi pada Tabel 12 memiliki persentase 

7,893 yang berarti bahwa variabel ketepatan administrasi 

mampu menjelaskan sebesar 7,893% dari 20 variabel awal 

yang terbentuk. 

 

Indeks 4 “Keterampilan pegawai” 

Variabel yang berpengaruh terhadap faktor 

keterampilan pegawai antara lain kecepatan dan ketepatan 

menyajikan, kesediaan menerima saran dan keluhan, 

kesopanan pegawai serta kemampuan berbahasa yang baik. 

Variabel yang memiliki nilai loading factor sangat kuat  adalah 

kesediaan menerima saran dan keluhan dan kemampuan 

berbahasa yang baik memiliki faktor loading sebesar 0,650 

dan 0,622. Nilai loading factor cukup kuat yaitu kecepatan dan 

ketepatan menyajikan dan kesopanan pegawai yaitu 0,522 dan 

0,588. Kesediaan pihak ayam goreng roker ini akan 

memperbaiki pelayanan maupun fasilitas sehingga konsumen 

ingin datang kembali. Kecepatan dan ketepatan penyajian akan 
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mempengaruhi rasa senang konsumen karena tidak lama 

dalam menunggu produk yang telah dipesan tepat sesuai yang 

diinginkan konsumen. Kesopanan pegawai meliputi sikap 

yang ditunjukkan ketika menerima konsumen, saat penyajian 

hingga konsumen meninggalkan tempat. Kemampuan 

berbahasa yang baik oleh karyawan akan membuat konsumen 

merasa nyaman ketika melakukan pemesanan. Nilai varians 

keterampilan pegawai 6,703 pada Tabel 12 memiliki 

persentase 6,703 yang berarti bahwa variabel keterampilan 

pegawai mampu menjelaskan sebesar 6,703% dari 20 variabel 

awal yang terbentuk. 

 

Indeks 5 “Kelayakan lokasi dan penampilan pegawai” 

Variabel yang berpengaruh terhadap kelayakan lokasi 

dan penampilan pegawai antara lain kenyamanan tempat dan 

penampilan karyawan. Variabel yang memiliki nilai loading 

factor sangat kuat adalah kenyamanan tempat yang memiliki 

loading faktor sebesar 0,765. Loading factor yang cukup tinggi 

yaitu penampilan karyawan yaitu 0,502. Kenyamanan tempat 

meliputi suasana rumah makan yang dilengkapi dengan musik, 

hiasan, fasilitas ibadah dan kamar mandi. Penampilan 

karyawan meliputi baju seragam yang dikenakan pegawai 

memiliki ciri khas Ayam Goreng Roker. Nilai varians 

kelayakan lokasi dan penampilan pegawai pada Tabel 12 

memiliki persentase 5,115 yang berarti bahwa variabel 

kelayakan lokasi dan penampilan pegawai mampu 

menjelaskan sebesar 5,115% dari 20 variabel awal yang 

terbentuk. 

 

 

 



71 
 

Indeks 6 “Kelayakan fasilitas parkir” 

Variabel yang berpengaruh terhadap persepsi konsumen 

mengenai fasilitas parkir yaitu kerapian dan keamanan parkir 

yang memiliki faktor loading sebesar 0,830. Kerapian dan 

keamanan parkir antara lain tersedianya lahan dan penjaga 

parkir untuk menjaga alat transportasi pribadi milik konsumen. 

Fasilitas ini disediakan agar konsumen merasa aman dan 

tenang terhadap kendaraan yang dibawa. Nilai varians 

kelayakan fasilitas parkir pada Tabel 12 memiliki persentase 

5,035 yang berarti bahwa variabel kelayakan fasilitas parkir 

mampu menjelaskan sebesar 5,035 % dari 20 variabel awal 

yang terbentuk. 

Intrepretasi faktor dilakukan dengan mengelompokkan 

variabel dengan faktor loading minimal 0,4. Variabel yang 

memiliki nilai faktor loading kurang dari 0,4 dikeluarkan 

karena tidak bisa mewakili faktor yang telah terbentuk.  

 

4.7. Uji Asumsi Klasik 

4.7.1. Pengujian Asumsi Multikolinieritas 

Hubungan linier antara variabel bebas variabel bebas 

dapat terjadi dalam bentuk hubungan linier yang sempurna 

(perfect) dan hubungan linier yang kurang sempurna 

(imperfect). Mendeteksi adanya multikolinieritas dalam model 

regresi linier berganda dapat digunakan nilai variance inflation 

faktor (VIF) dan tolerance (TOL) dengan ketentuan jika nilai 

VIF melebihi angka 10, maka terjadi multikolinieritas dalam 

model regresi. Kemudian jika nilai TOL sama dengan 1, maka 

tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.  
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Tabel 13. Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas 

Variabel Independen VIF Keterangan 

F1 (Kelayakan produk, tempat 

dan pelayanan) 1,167 Non Multikolinieritas 

F2 (Keterampilan pelayanan dan 

akses pembelian) 1,059 Non Multikolinieritas 

F3 (Ketepatan administrasi) 1,137 Non Multikolinieritas 

F4 (Keterampilan pegawai) 1,172 Non Multikolinieritas 

F5 (Kelayakan lokasi dan 

penampilan pegawai) 1,153 Non Multikolinieritas 

F6 (Kelayakan fasilitas parkir) 1,088 Non Multikolinieritas 

X6 (Usia) 1,831 Non Multikolinieritas 

X7 (Jenis kelamin) 1,234 Non Multikolinieritas 

X8 (Pendidikan terakhir) 1,523 Non Multikolinieritas 

X9 (Pekerjaan) 2,225 Non Multikolinieritas 

X10 (Penghasilan) 2,351 Non Multikolinieritas 

X11 (Budaya) 1,313 Non Multikolinieritas 

X12 (Situasi) 1,175 Non Multikolinieritas 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Hasil dari perhitungan di atas dengan menggunakan 

SPSS 16, secara keseluruhan variabel yang diujikan tidak 

mengalami multikolinieritas dengan nilai kurang dari 10. 

Artinya keselurahan variabel tidak memiliki hubungan linier 

antar variabel bebas tersebut.  

 

4.7.2. Uji Asumsi Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian dalam sebuah model 

regresi, variabel dependent, variabel independen atau 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 

normal (Santoso, 2001). 
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Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji dalam 

model regresi variabel pengganggu (residual) berdistribusi 

normal atau tidak.Untuk mendeteksi residual berdistribusi 

normal atau tidak, dapat dilihat melalui uji 

KolmogorovSmirnov.  

Residual dinyatakan normal apabila probabilitas dari uji 

Kolmogorov Smirnov bernilai lebih besar dari level of 

significant (alpha). Jika nilai signifikansi dari hasil 

Kolmogorov Smirnov > 0,05, maka terdistribusi normal dan 

jika sebaliknya terdistribusi tidak normal. Berikut ini adalah 

hasil pengujian asumsi normalitas melalui Kolmogorov 

Smirnov.  

Tabel 14. Hasil Uji Asumsi Normalitas 

Kolmogorof-Smirnov Z 1,071 

Probabilitas 0,201 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Pengujian asumsi normalitas menghasilkan statistik uji 

Kolmogorov Smirnov sebesar 1,071 dengan probabilitas 

sebesar 0,201. Hasil ini menunjukkan bahwa probabilitas 

>level of significant (α = 5%). Hal ini menunjukkan bahwa 

residual dinyatakan berdistribusi normal asumsi normalitas 

terpenuhi secara normal.  

 

4.7.3. Pengujian Asumsi Heteroskedestisitas 

Heteroskedastisitas adalah variansi dari error model 

regresi tidak konstan atau variansi antar error yang satu 

dengan error yang lain berbeda (Widarjono, 2009). Salah satu 

cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas adalah dengan cara melihat diagram yang 

dihasilkan, jika titik tersebar secara merata maka dapat 

dikatakan tidak terjadi masalah pada heteroskedastisitas, 
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sedangkan ketika titik membentuk pola sendiri dan 

mengumpul maka dapat dikatakan terjadi masalah pada 

heteroskedastisitas. 

 
Gambar 9. Diagram Scatterplot 

Uji heteroskedestisitas menggunakan software SPSS 16 

menyatakan bahwa dari diagram Scatterplot dapat dilihat 

penyebaran titik merata dan tidak membentuk suatu 

kelompok-kelompok sehingga dapat dinyatakan bebas dari 

masalah heteroskedastisitas. 

 

4.7.4.  Hasil Uji Korelasi Person  

Uji ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

dua atau lebih variabel, analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa kuatkah hubungan antara satu atau 

beberapa variabel dengan variabel lain. Berdasarkan tabel 

hasil uji korelasi dapat diketahui bahwa nilai korelasi person di 

bawah 0,5 menandakan bahwa tidak terjadi korelasi antar 

setiap variabel. Hasil uji korelasi person menggunakan 

program SPSS 16 dapat dilihat pada tabel 15. 
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Tabel 15. Uji Korelasi Person 
 F1 F2 F3 F4 F5 F6 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 

F1 1 .00 .00 .00 .00 
.0

0 
-.10 

.1

1 

-

.0
5 

-

.0
1 

-

.24* 
-.15 -.09 .03 

F2 .00 1 .00 .00 .00 
.0
0 

-.04 
.1
2 

-

.1

1 

.1
9 

-.13 -.06 -.06 -.13 

F3 .00 .00 1 .00 .00 
.0

0 
.14 

-

.0

9 

.1

7 

-

.1

3 

.11 
-

.28** 
.10 .02 

F4 .00 .00 .00 1 .00 
.0
0 

-.04 
.0
5 

-

.0

5 

-

.1

6 

.12 
-

.28** 
.09 -.08 

F5 .00 .00 .00 .00 1 
.0

0 
-.07 

.0

1 

-
.0

4 

-
.1

5 

.21* -.16 .02 -.07 

F6 .00 .00 .00 .00 .00 1 -.03 
-

.1

9 

-
.0

7 

.0

2 
.07 -.10 -.01 .15 

X6 
-

.10 
-.04 .14 

-

.03 

-

.07 

-

.0

3 

1 

-

.0

5 

.5

2** 

-

.4

4** 

.47*

* 
-.02 .32** -.04 

X7 .11 .12 
-

.08 
.05 .01 

-

.1
9 

-.05 1 

-

.2
2* 

.2

8** 

-

.24* 
.03 -.03 -.07 

X8 
-

.05 
-.11 .17 

-
.05 

-
.04 

-

.0

7 

.52*

* 

-

.2

2* 

1 

-

.3

8** 

.34*

* 
-.01 .19 -.17 

X9 
-

.04 
.19 

-
.13 

-
.16 

-
.15 

.0
2 

-

.44*

* 

.2
8** 

-

.3

8** 

1 

-

.67*

* 

.09 -.18 .01 

X10 

-
.24

* 

-.13 .11 .12 
.21

* 

.0

7 

.47*

* 

-
.2

4* 

.3

4** 

-
.6

7** 

1 -.02 .25* .08 

X11 
-

.15 
-.06 

-
.28

** 

-
.28

** 

-

.16 

-
.1

4 

-.02 
.0

3 

-
.0

0 

.0

9 
-.02 1 -.16 -.04 

X12 
-

.09 
-.07 .10 .09 .02 

-
.0

6 

.32*

* 

-
.0

3 

.1

9 

-
.1

8 

.25* -.16 1 -.11 

X13 .03 -.13 .02 
-

.08 

-

.07 

.1

5 
-.04 

-

.0
7 

-

.1
7 

.0

8 
.08 -.04 -.11 1 

Data Primer diolah, 2014 
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Sarwono (2006) menyatakan bahwa koefisien korelasi 

adalah pengukuran statistik koavan atau asosiasi antar dua 

variabel. 

 

4.8. Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan 

Dengan Kepuasan Konsumen Pada Ayam Goreng 

Roker di Malang 

Variabel terikat atau dependent variable dalam 

penelitian ini adalah kepuasan konsumen sedangkan variabel 

bebas/independen adalah variabel kualitas pelayanan yang 

sebelumnya telah dilakukan analisis faktor sehingga terbentuk 

menjadi enam faktor, kemudian ditambah dengan variabel 

karakteristik konsumen dan faktor lingkungan. Faktor kualitas 

pelayanan, faktor karakteristik konsumen dan faktor 

lingkungan yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen 

dapat diketahui dengan cara analisis regresi berganda yang 

menggunakan software SPSS 16. Hasil analisis regresi linier 

berganda di Ayam Goreng Roker secara lengkap tersaji pada 

tabel 16. 
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Tabel 16. Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan 

Dengan Kepuasan Konsumen Pada Rumah 

Makan Ayam Goreng Roker Di Malang 

Keterangan Koefisien Regresi 

Konstanta 15,956 

F1 (“kelayakan produk, tempat dan pelayanan”) 0,387*** 

F2 (“keterampilan pelayanan dan akses pembelian”) 0,251** 

F3 (“ketepatan administrasi”) 0,380*** 

F4 (“keterampilan pegawai”) 0,244** 

F5 (“kelayakan lokasi dan penampilan pegawai”) 0,253** 

F6 (“kelayakan fasilitas parkir”) 0,133* 

X6 (usia) 0,001 

X7 (jenis kelamin) 0,013 

X8 (pendidikan terakhir) -0,008 

X9 (pekerjaan) -0,156 

X10 (penghasilan) -0,116 

X11 (budaya) -0,009 

X12 (situasi) 0,055 

X13 (pengolahan informasi) 0,034 

R Square (R2) 54,3 % 

Radjusted 46,8 % 

F-Hitung 7,218 

N 100 

“”  : hasil analisis faktor 

*** : sangat signifikan (ρ< 0,001) 

** : signifikan (ρ< 0,05) 

*  : signifikan (ρ< 0,1) 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan 

menggunakan software SPSS 16 diperoleh nilai koefisien 

determinasi (R Square) 0,543. Koefisien determinasi 

digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen 

untuk menjelaskan variabel dependen. Nilai R square sebesar 

0,543 artinya variabel independen yang meliputi kualitas 

pelayanan, karakteristik konsumen dan faktor lingkungan 

mampu menjelaskan kepuasan konsumen pada rumah makan 
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Ayam Goreng Roker sebesar 54,3%, sedangkan sisanya 

dijelaskan oleh faktor lain. Konstanta pada persamaan regresi 

berganda di atas sebesar 15,956 yang artinya jika semua 

variabel bebas (kualitas pelayanan) bernilai 0 maka kepuasan 

konsumen memiliki nilai sebesar 15,956. Model regresi yang 

telah didapatkan diuji terlebih dahulu. Pengujian koefisien 

model regresi dilakukan untuk menunjukkan apakah variabel 

independen yang digunakan dalam model regresi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen atau 

tidak.  

Pengujian hipotesis model regresi menggunakan uji F 

menunjukkan bahwa Fhitung> Ftabel dimana didapatkan Fhitung 

sebesar 7,218 dengan nilai Ftabel sebesar 1,8 (7,218>1,8). 

Selain itu, ρ-value sebesar 0,000 jika dibandingkan dengan α = 

0,05 maka ρ-value tersebut lebih kecil dari α = 0,05. Kedua 

perbandingan tersebut dapat diambil keputusan H0 ditolak 

pada α = 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh simultan yang signifikan dari variabel kualitas 

pelayanan terhadap variabel kepuasan konsumen.  

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk 

mengetahui apakah masing-masing variabel independen 

pembentuk model regresi secara individu memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan konsumen atau tidak. 

Untuk menguji hubungan tersebut, digunakan uji t, yakni 

dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Variabel 

independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh 

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

pengujian analisis regresi berganda menghasilkan model 

regresi sebagai berikut :  
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Y = 15,956 + 0,387F1 + 0,251F2 + 0,380F3 + 0,244F4 + 

0,253F5 + 0,133F6 

Keterangan : 

Y = Kepuasan konsumen 

A = Konstanta 

F1 = Kelayakan produk, tempat dan pelayanan 

F2 = Keterampilan pelayanan dan akses pembelian 

F3 = Ketepatan administrasi 

F4 = Keterampilan pegawai 

F5 = Kelayakan lokasi dan penampilan pegawai 

F6 = Kelayakan fasilitas parkir 

 

“Kelayakan produk, tempat dan pelayanan” 

Nilai koefisien “kelayakan produk, tempat dan 

pelayanan” yaitu 0,387 dan bertanda positif, hal ini dapat 

dikatakan “kelayakan produk, tempat dan pelayanan” searah 

dengan kepuasan konsumen. Setiap kenaikan sebesar 1 satuan 

akan mempengaruhi atau meningkatkan kepuasan konsumen 

sebesar 0,387, hal ini menunjukkan hubungan yang cukup kuat 

dengan kepuasan konsumen karena mendekati angka 1 

sehingga dapat dikatakan hubungan linier mendekati 

sempurna. Nilai koefisien dari “kelayakan produk, tempat dan 

pelayanan”  cukup tinggi yang menunjukkan adanya pengaruh 

faktor yang terdiri dari kebersihan tempat (X1.4), ketepatan 

janji terhadap konsumen (X2.4), kecepatan menangani keluhan 

(X3.4), keamanan makanan dan minuman (X4.2), pengetahuan 

karyawan terhadap produk (X4.4) dan pemahaman terhadap 

pelanggan (X5.1) secara bersama-sama akan mempengaruhi 

kepuasan konsumen Ayam Goreng Roker. Hal ini sesuai 

dengan hipotesa 4 yang menyatakan bahwa variabel jaminan 

yang terdiri dari keamanan makanan dan minuman memiliki 
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pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen ketika 

bergabung dengan variabel kebersihan tempat, ketepatan janji 

terhadap konsumen, kecepatan menangani keluhan, 

pengetahuan karyawan terhadap produk dan pemahaman 

terhadap pelanggan. 

Konsumen memilih makanan yang aman sehingga akan 

berdampak baik bagi kesehatan. Makanan yang aman dapat 

dipengaruhi oleh kebersihan tempat atau fasilitas yang 

disediakan.Didukung oleh penelitian Fen dan Lian (2006) 

yang menyatakan bahwa fasilitas rumah makan yang 

diperbaiki dengan menjamin kebersihan dan pemberian 

suasana yang baik dengan menambahkan musik dan 

pencahayaan dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. 

 

“Keterampilan pelayanan dan akses pembelian” 

Nilai koefisien “keterampilan pelayanan dan akses 

pembelian” yaitu 0,251 dan bertanda positif, hal ini dapat 

dikatakan “keterampilan pelayanan dan akses pembelian” 

searah dengan kepuasan konsumen. Setiap kenaikan sebesar 1 

satuan akan mempengaruhi atau meningkatkan kepuasan 

konsumen sebesar 0,251, hal ini menunjukkan hubungan yang 

cukup kuat dengan kepuasan konsumen karena mendekati 

angka 1 sehingga dapat dikatakan hubungan linier mendekati 

sempurna. Nilai koefisien dari “keterampilan pelayanan dan 

akses pembelian” yang menunjukkan adanya pengaruh faktor 

yang terdiri dari kemampuan dan keterampilan dalam 

melayani (X2.1), keakuratan administrasi (X2.3), kesediaan 

membantu konsumen (X3.1) dan kemudahan akses pembelian 

(X5.3) secara bersama-sama akan mempengaruhi kepuasan 

konsumen Ayam Goreng Roker. Hal ini sesuai dengan 

hipotesa 2 yang menyatakan bahwa variabel kehandalan yang 
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terdiri dari keakuratan administrasi memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen ketika bergabung dengan 

variabel kemampuan dan keterampilan dalam melayani, 

kesediaan membantu konsumen dan kemudahan akses 

pembelian. 

Keakuratan administrasi berupa kesesuaian harga yang 

dicantumkan dalam daftar menu dan kasir sesuai serta 

pemberian struk membuat konsumen mengetahui harga dan 

pemberian uang kembali yang sesuai.Didukung dengan 

penelitian Fen dan Lian (2006) yang menyatakan bahwa 

pelayan dapat diberikan pelatihan agar menjadi lebih mampu 

mendengarkan dan memahami kebutuhan yang diperlukan 

oleh konsumen dan menyediakan pelayanan yang lebih efektif 

dan efisien. Pelayanan efektif dan efisien mampu 

meningkatkan kepuasan konsumen rumah makan.Sugiarto 

(2002) menambahkan 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. 

 

“Ketepatan administrasi” 

Nilai koefisien “ketepatan administrasi” yaitu 0,380 dan 

bertanda positif, hal ini dapat dikatakan “ketepatan 

administrasi” searah dengan kepuasan konsumen. Setiap 

kenaikan sebesar 1 satuan akan mempengaruhi atau 

meningkatkan kepuasan konsumen sebesar 0,380, hal ini 

menunjukkan hubungan yang cukup kuat dengan kepuasan 

konsumen karena mendekati angka 1 sehingga dapat dikatakan 

hubungan linier mendekati sempurna. Nilai koefisien dari 

“ketepatan administrasi” cukup tinggi yang menunjukkan 
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adanya pengaruh faktor yang terdiri dari kecepatan transaksi 

(X3.3), perhatian pegawai terhadap pelanggan (X4.3) dan 

pemahaman menu yang diinginkan konsumen (X5.4) secara 

bersama-sama akan mempengaruhi kepuasan konsumen Ayam 

Goreng Roker. Hal ini sesuai dengan hipotesa 5 yang 

menyatakan bahwa variabel empati yang terdiri dari 

pemahaman menu yang dibutuhkan konsumen memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen ketika 

bergabung dengan variabel perhatian pegawai terhadap 

pelanggan dan kecepatan transaksi. Pemahaman menu yang 

ditawarkan diperlukan agar konsumen tidak salah dalam 

memilih dan sesuai dengan keinginan konsumen saat itu. 

 

 

“Keterampilan pegawai” 

Nilai koefisien “keterampilan pegawai” yaitu 0,244 dan 

bertanda positif, hal ini dapat dikatakan “keterampilan 

pegawai” searah dengan kepuasan konsumen. Setiap kenaikan 

sebesar 1 satuan akan mempengaruhi atau meningkatkan 

kepuasan konsumen sebesar 0,244, hal ini menunjukkan 

hubungan yang cukup kuat dengan kepuasan konsumen karena 

mendekati angka 1 sehingga dapat dikatakan hubungan linier 

mendekati sempurna. Hal ini sesuai dengan hipotesa 3 yang 

menyatakan bahwa variabel daya tanggap yang terdiri dari 

kesediaan menerima saran dan keluhan memiliki pengaruh 

positif terhadap kepuasan konsumen ketika bergabung dengan 

variabel kemampuan berbahasa yang baik, kesopanan pegawai 

dan kecepatan dan ketepatan dalam menyajikan.  

Saran dan keluhan dari konsumen memiliki hal penting 

yang dapat memberikan perbaikan kepada rumah makan ayam 

goreng roker sehingga dapat terus bertahan bahkan semakin 
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berkembang. Kesopansantunan para karyawan ayam roker 

yang mampu ditunjukkan kepada konsumen akan berdampak 

pada kenyamanan para konsumen ayam goreng Roker. Hal ini 

didukung oleh pendapat Zeithaml et al (2004) yang 

menyatakan bahwa pengetahuan, kesopanan santunan dan 

kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan 

rasa percaya para pelanggan kepada pelayanan perusahaan.  

 

“Kelayakan lokasi dan penampilan pegawai” 

Nilai koefisien “kelayakan lokasi dan penampilan 

pegawai” yaitu 0,253 dan bertanda positif, hal ini dapat 

dikatakan “kelayakan lokasi dan penampilan pegawai” searah 

dengan kepuasan konsumen. Setiap kenaikan sebesar 1 satuan 

akan mempengaruhi atau meningkatkan kepuasan konsumen 

sebesar 0,253, hal ini menunjukkan hubungan yang cukup kuat 

dengan kepuasan konsumen karena mendekati angka 1 

sehingga dapat dikatakan hubungan linier mendekati 

sempurna. Hal ini sesuai dengan hipotesa 1 yang menyatakan 

bahwa variabel bukti fisik yang terdiri dari kenyamanan 

tempat dan keamanan parkir memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen ketika bergabung dengan 

variabel penampilan karyawan. 

Kenyamanan tempat yang disediakan ayam goreng 

roker meliputi kebersihan maupun tata ruangan. Lingkungan 

ayam goreng roker yang bersih jauh dari sampah, peralatan 

makan dan fasilitas lain yang disediakan bersih mampu 

membuat konsumen merasa nyaman untuk menikmati 

makanan dan minuman di ayam goreng Roker. Kenyamanan 

tempat memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan 

konsumen. Hal ini didukung oleh Agustina (2011) yang 

berpendapat bahwa faktor situasi (waktu yang tersedia untuk 
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belanja, jumlah produk yang tersedia, lokasi toko, ketersediaan 

informasi, kondisi psikologis konsumen, resiko sosial dari 

situasi, tujuan belanja) yang akan mempermudah konsumen 

mendapatkan apa yang diinginkan.  

 

“Kelayakan fasilitas parkir” 

Nilai koefisien “kelayakan fasilitas parkir” yaitu 0,133 

dan bertanda positif, hal ini dapat dikatakan “kelayakan 

fasilitas parkir” searah dengan kepuasan konsumen. Setiap 

kenaikan sebesar 1 satuan akan mempengaruhi atau 

meningkatkan kepuasan konsumen sebesar 0,133, hal ini 

menunjukkan hubungan yang cukup kuat dengan kepuasan 

konsumen karena mendekati angka 1 sehingga dapat dikatakan 

hubungan linier mendekati sempurna.Hal ini sesuai dengan 

hipotesa 1 yang menyatakan bahwa variabel bukti fisik yang 

terdiri dari kenyamanan tempat dan keamanan parkir memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. 

Fasilitas parkir yang disediakan Ayam Goreng Roker 

memiliki lahan yang cukup luas dan disediakan penjaga parkir 

untuk menjaga alat transportasi konsumen. Sesuai dengan 

pendapat Sulistyawati (2004) menambahkan bahwa 

tersedianya sarana parkir yang memadai dan aman merupakan 

faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian suatu 

produk, karena hal ini dapatmemberikan keamanan dan 

kenyamanan terutama dari gangguan pengamen, pedagang 

asongan dan pengemis. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka penelitian ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kepuasan konsumen diwujudkan setelah mengkonsumsi 

produk dan merekomendasikan kepada orang lain, harga 

yang cukup murah, kesesuaian harga dengan ukuran 

kemasan produk dan tidak ada komplain terhadap 

pelayanan serta berbicara positif kepada orang lain. 

2. Kepuasan konsumen dapat ditingkatkan dengan kualitas 

pelayanan berupa “keterampilan pelayanan dan akses 

pembelian”,“keterampilan pegawai”, “kelayakan lokasi 

dan penampilan pegawai” dan “kelayakan fasilitas 

parkir” memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen sedangkan “kelayakan produk, tempat dan 

pelayanan” dan “ketepatan administrasi” memiliki 

pengaruh sangat dominan terhadap kepuasan konsumen. 

 

5.2. Saran 

Saran yang perlu diberikan setelah penelitian dilakukan 

yaitu : 

1. Berikan paket ulang tahun atau acara tertentu untuk 

konsumen rumah makan ayam goreng roker 

2. Diperlukan peningkatan keramahan karyawan terhadap 

konsumen ketika datang sampai konsumen 

meninggalkan tempat 

3. Diperlukan sarana promosi yang dapat melalui media 

sosial untuk mengembangkan rumah makan Ayam 

Goreng Roker. 
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