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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Profil Usaha 

Dexter’s Steak and Shake merupakan sebuah resto atau tempat makan 

beralamat di jalan Sumber Sari No 254A Malang yang menyajikan berbagai 

menu steak, Super Steak, Original Steak, Burger Steak Brown Sauce, Aneka 

Juice, Aneka Float, Aneka Squash, dll. Usaha ini dirintis pada 21 Maret 2012 

oleh Bapak Irawan dan nama usahanya dinamakan Dexter karena diambil dari 

nama putranya. Dexter Steak and Shake memiliki keunikan yaitu memiliki 

suasana tempat yang nyaman, bersih, hingga menampung sampai 80 orang, dan 

buka setiap hari mulai pukul 12.00 – 22.00 WIB, hanya di hari Jum’at buka mulai 

pukul 13.00 WIB.  

4.1.1 Deskripsi Responden  

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase (%) 

Pria 

Wanita 

26 

8 

76.47 

23.53 

Jumlah 34 100.0 

 Sumber : Data Primer diolah, 2013 

Dilihat dari jenis kelamin responden di atas, dapat dijelaskan bahwa 

responden terbanyak adalah berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 26 responden  

(76.47%) dan sisanya adalah wanita dengan jumlah 8 responden (23.53%). 

 

Tabel 2. Umur Responden 

Usia Jumlah Responden Persentase (%) 

≤ 20 tahun 

21-30 tahun 

31-40 tahun 

11 

21 

2  

32.35 

61.76 

5.88 

Jumlah 34 100 

 Sumber : Data Primer diolah, 2013.  

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden penelitian ini sebagian 

besar berusia antara 21 tahun sampai 30 tahun yaitu sebanyak 21 responden 

atau 61.76% dan paling sedikit adalah responden yang berusia antara 31-40 

tahun dengan jumlah sebanyak 2 responden (2.9%). 

Untuk pekerjaan responden Dexter’s Steak and Shake dapat dilihat pada 

tabel 3. 
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Tabel 3. Pekerjaan Responden  

Pekerjaan Jumlah Responden Prosentase (%) 

Pegawai Negeri  

Karyawan Swasta 

Wiraswasta 

Pelajar/Mahasiswa 

2 

7 

2 

23 

5.88 

20.59 

5.88 

67.65 

Jumlah 34 100 

  Sumber : Data diolah, 2013 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden dalam penelitian ini 

sebagian besar adalah pelajar/mahasiswa dengan jumlah responden sebanyak 

23 orang atau (67.65%) dan yang paling sedikit adalah wiraswasta  yaitu 

sebanyak 2 responden (5.88%) dan pegawai negeri yaitu sebanyak 2 responden 

(5.88%). 

Adapun tujuan responden datang ke Dexter’s Steak and Shake yaitu: 

Tabel 4. Tujuan kedatangan Responden 

Tujuan Jumlah Responden Persentase (%) 

Makan 

Meeting 

Nongkrong 

29 

3 

2  

85.30 

8.82 

5.88 

Jumlah 34 100 

 Sumber : Data Primer diolah, 2013.  

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 85.30% dari responden atau 

sebanyak 29 responden yang datang ke Dexter’s Steak and Shake mempunyai 

tujuan untuk makan. Dan 8.82% atau 3 responden datang untuk meeting. 

Sedangkan 2 responden (5.88) mempunyai tujuan nongkrong. 

Untuk frekuensi kedatangan ke Dexter’s Steak and Shake dapat dilihat dari 

table di bawah ini : 

Tabel 5. Frekuensi kedatangan Responden 

Frekuensi Jumlah Responden Persentase (%) 

< 3 kali 

3-5 kali 

> 5 kali 

21 

13 

0 

61.76 

38.24 

0 

Jumlah 34 100 

 Sumber : Data Primer diolah, 2013.  
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Dari tabel dapat diketahui bahwa frekuensi kedatangan responden ke 

Dexter’s Steak and Shake kebanyakan mereka dating kurang dari 3 kali yaitu 

sebanyak 61.76% dari seluruh responden. 

Sedangkan gambaran tentang dari mana responden atau customer 

mengetahui Dexter’s Steak and Shake dapat dilihat dari tabel di bawah ini : 

Tabel 6.  Sumber Informasi Responden 

 Jumlah Responden Prosentase (%) 

Papan iklan 

Teman/kerabat 

Media sosial 

Lain-lain 

13 

12 

6 

3 

38.24 

35.29 

17.65 

8.82 

Jumlah 34 100 

  Sumber : Data diolah, 2013 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 38.24% responden atau 13 

responden mengetahui Dexter’s Steak and Shake dari media papan iklan, dan 

35.29% responden mengetahui dari teman atau kerabat. 

 

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

a. Variabel (𝑋1) Reliability (Keandalan) 

Dalam variabel kualitas pelayanan yang berupa keandalan (𝑋1) memiliki 

tiga pertanyaan sebagai berikut: 

    𝑋1.1 : Waktu pelayanan yang memadai. 

    𝑋1.2 : Pelayanan yang sesuai dengan yang dijanjikan. 

    𝑋1.3 : Prosedur pelayanan yang memuaskan 

Didapatkan hasil pernyataan dari responden seperti yang tampak pada 

tabel dibawah ini:  

Tabel 7. Variabel (𝑋1) Reliability (Keandalan) 

Item 

Pilihan Jawaban 

SS S R TS STS 

   f %  f % f % f % f % 

Item 1 (X1.1) 0 0.00 15 44.12 16 47.06 2 5.88 1 2.94 

Item 2 (X1.2) 1 2.94 21 61.76 11 32.35 1 2.94 0 0.00 

Item 3 (X1.3) 4 11.76 13 38.24 16 47.06 1 2.94 0 0.00 

 Sumber : Data Primer diolah, 2013. 



32 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui item pertama (X1.1) didominasi oleh 

jawaban ragu-ragu, yaitu sejumlah 16 orang atau 47.06%. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden pada umumnya menyatakan ragu-ragu 

tentang Dexter’s Steak and Shake  memiliki waktu pelayanan yang memadai. 

Sedangkan 15 orang atau 44.12% menyatakan setuju tentang Dexter’s Steak 

and Shake  memiliki waktu pelayanan yang memadai. Dan 5.88% atau dua 

responden menyatakan tidak setuju tentang Dexter’s Steak and Shake  

memiliki waktu pelayanan yang memadai. 

Pada item kedua (X1.2), jawaban setuju merupakan jawaban yang paling 

banyak dengan jumlah 21 orang atau 61.76%. Hal ini menunjukkan bahwa 

responden pada umumnya menyatakan setuju jika pada Dexter’s Steak and 

Shake  telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang dijanjikan. 

Sedangkan 32.35% atau 11 responden menyatakan ragu-ragu  jika pada 

Dexter’s Steak and Shake  telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan 

apa yang dijanjikan. Dan hanya 2.94% atau satu responden yang menyatakan 

tidak setuju bahwa Dexter’s Steak and Shake  telah memberikan pelayanan 

yang sesuai dengan apa yang dijanjikan. 

Pada item ketiga (X1.3)  jawaban ragu-ragu merupakan jawaban yang 

paling banyak dengan jumlah 16 orang atau 47.06%. Hal ini menunjukkan 

bahwa responden pada umumnya menyatakan ragu jika Dexter’s Steak and 

Shake  telah memberikan prosedur pelayanan memuaskan yang cepat dan 

tepat. Dan 13 responden atau 38.24% dari responden menyatakan setuju jika 

Dexter’s Steak and Shake  telah memberikan prosedur pelayanan 

memuaskan yang cepat dan tepat. 11.76% responden atau 4 responden 

menyatakan sangat setuju jika  Dexter’s Steak and Shake  telah memberikan 

prosedur pelayanan memuaskan yang cepat dan tepat. Sedangkan hanya 

satu responden atau 2.94% dari responden menyatakan tidak setuju jika  

Dexter’s Steak and Shake  telah memberikan prosedur pelayanan 

memuaskan yang cepat dan tepat. 

 

b. Variabel (𝑋2) Responsiveness (Daya Tanggap) 

Dalam variabel kualitas pelayanan yang berupa Responsiveness (Daya 

tanggap) memiliki tiga pertanyaan sebagai berikut: 

 𝑋2.1 : Kemampuan karyawan untuk cepat tanggap terhadap keluhan yang   

         disampaikan tamu 
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 𝑋2.2 : Para karyawan yang selalu siap membantu pelanggan 

 𝑋2.3 : Pemberian informasi yang jelas, mudah dimengerti kepada tamu 

Didapatkan hasil pernyataan dari responden seperti yang tampak pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 8. Variabel (𝑋2) Responsiveness (Daya Tanggap) 

Item 

Pilihan Jawaban 

SS S R TS STS 

f % f % f % f % f % 

Item 1 (X2.1) 5 14.71 13 38.24 14 41.18 2 5.88 0 0.00 

Item 2 (X2.2) 4 11.76 16 47.06 12 35.29 2 5.88 0 0.00 

Item 3 (X2.3) 7 20.59 15 44.12 12 35.29 0 0.00 0 0.00 

Sumber : Data Primer (diolah), 2013. 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui item pertama (X2.1) didominasi oleh 

jawaban ragu-ragu, yaitu 41.18% dari responden atau sejumlah 14 orang. Hal 

ini menunjukkan bahwa responden pada umumnya menyatakan ragu tentang 

kemampuan karyawan Dexter’s Steak and Shake  cepat tanggap terhadap 

keluhan yang disampaikan konsumen. Dan 38.24% dari responden atau 13 

orang menyatakan setuju tentang kemampuan karyawan Dexter’s Steak and 

Shake  cepat tanggap terhadap keluhan yang disampaikan konsumen. 

Sedangkan hanya 5.88% dari responden yang menyatakan tidak setuju 

bahwa kemampuan karyawan Dexter’s Steak and Shake  cepat tanggap 

terhadap keluhan yang disampaikan konsumen. 

Pada item kedua jawaban (X2.2)  setuju merupakan jawaban yang paling 

banyak dengan jumlah 16 responden atau 47.06%. Hal ini menunjukkan 

bahwa responden pada umumnya menyatakan setuju tentang para karyawan 

Dexter’s Steak and Shake  selalu siap membantu pelanggan. 35.29% dari 

responden atau sekitar 12 responden menyatakan ragu tentang para 

karyawan Dexter’s Steak and Shake  selalu siap membantu pelanggan. 

11.76% dari responden menyatakan sangat setuju sedangkan hanya 5.88% 

dari responden yaitu dua responden menyatakan tidak setuju tentang para 

karyawan Dexter’s Steak and Shake  selalu siap membantu pelanggan. 

Pada item ketiga (X2.3)  jawaban setuju juga merupakan jawaban yang 

paling banyak dengan jumlah 15 responden atau 44.12%. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden pada umumnya menyatakan setuju jika 
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Informasi yang diberikan kepada para tamu di Restoran Dexter’s Steak and 

Shake  cukup jelas dan mudah dimengerti. 35.29% dari responden 

menyatakan ragu-ragu bahwa Informasi yang diberikan kepada para tamu di 

Restoran Dexter’s Steak and Shake  cukup jelas dan mudah dimengerti. 

Sedangkan 20.59% dari responden menyatakan tidak setuju jika Informasi 

yang diberikan kepada para tamu di Restoran Dexter’s Steak and Shake  

cukup jelas dan mudah dimengerti. 

 

c. Variabel (𝑋3) Assurance (Jaminan) 

Dalam variabel kualitas pelayanan yang berupa (𝑋3) Assurance (Jaminan)  

memiliki tiga pertanyaan sebagai berikut: 

 𝑋3.1 : Pengetahuan dan kecakapan karyawan 

 𝑋3.2 : Memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan tamu. 

  𝑋3.3 : Kesopanan dan keramahan karyawan 

Didapatkan hasil pernyataan dari responden seperti yang tampak pada 

tabel berikut: 

Tabel 9. Variabel (𝑋3) Assurance (Jaminan) 

Item 

Pilihan Jawaban 

SS S R TS STS 

f % f % f % f % f % 

Item 1 (X3.1) 2 5.88 16 47.06 15 44.12 1 2.94 0 0.00 

Item 2 (X3.2) 2 5.88 18 52.94 13 38.24 1 2.94 0 0.00 

Item 3 (X3.3) 3 8.82 19 55.88  9 26.47 3 8.82 0 0.00 

Sumber : Data Primer (diolah), 2013. 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui item pertama (X3.1) didominasi oleh 

jawaban setuju, yaitu sejumlah 16 orang atau 47.06%. Hal ini menunjukkan 

bahwa responden pada umumnya menyatakan setuju tentang pengetahuan 

dan kecakapan karyawan Dexter’s Steak and Shake  sudah sesuai dengan 

harapan. Dan 44.12% dari responden menyatakan ragu-ragu tentang 

pengetahuan dan kecakapan karyawan Dexter’s Steak and Shake  sudah 

sesuai dengan harapan. 5.88% dari responden menyatakan sangat setuju 

tentang pengetahuan dan kecakapan karyawan Dexter’s Steak and Shake  

sudah sesuai dengan harapan. Sedangkan 2.94% dari responden 

menyatakan tidak setuju tentang pengetahuan dan kecakapan karyawan 

Dexter’s Steak and Shake  sudah sesuai dengan harapan. 
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Pada item kedua (X3.2) jawaban setuju juga merupakan jawaban yang 

paling banyak dengan jumlah 18 responden atau 52.94%. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden pada umumnya menyatakan setuju tentang 

kemampuan Dexter’s Steak and Shake memberikan jaminan keamanan dan 

kenyamanan pada para tamu restoran. 38.24% dari responden mentakan 

ragu-ragu tentang kemampuan Dexter’s Steak and Shake memberikan 

jaminan keamanan dan kenyamanan pada para tamu restoran. 5.88% dari 

responden mentakan sangat setuju tentang kemampuan Dexter’s Steak and 

Shake memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan. sedangakan 2.94% 

dari responden menyatakan tidak setuju tentang kemampuan Dexter’s Steak 

and Shake memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan. 

Pada item ketiga (X3.3) sebagian besar responden yaitu 55.88% dari 

responden menyatakan setuju tentang  kesopanan dan keramahan para 

karyawan Dexter’s Steak and Shake. 26.47% dari responden menyatakan 

ragu-ragu tentang  kesopanan dan keramahan para karyawan Dexter’s Steak 

and Shake. Dan 8.82% dari responden menyatakan tidak setuju tentang 

kesopanan dan keramahan para karyawan Dexter’s Steak and Shake. 

d.  Variabel (𝑋4) Empathy (empati) 

Dalam variabel kualitas pelayanan yang berupa Empathy (empati) memiliki 

tiga pertanyaan sebagai berikut: 

 𝑋4.1 : Memberikan perhatian secara individu kepada tamu. 

 𝑋4.2 : Kemampuan dan kemauan karyawan dalam melakukan komunikasi  

                    individu dengan tamu 

 𝑋4.3 : Kemampuan karyawan dalam memahamai kebutuhan tamu 

Didapatkan hasil pernyataan dari responden seperti yang tampak pada 

tabel berikut:  

Tabel 10. Variabel (𝑋4) Empathy (empati) 

Item 

Pilihan Jawaban 

SS S R TS STS 

f % f % f % f % f % 

Item 1 (X4.1) 3 8.82 19 55.88 12 35.29 0 0.00 0 0.00 

Item 2 (X4.2) 7 20.59 14 41.18 13 38.24 0 0.00 0 0.00 

Item 3 (X4.3) 7 20.59 15 44.12 12 35.29 0 0.00 0 0.00 

Sumber : Data Primer (diolah), 2013. 

Dari tabel di atas dapat diketahui item pertama (X4.1) didominasi oleh 

jawaban setuju, yaitu sejumlah 19 orang atau 55.88%. Hal ini menunjukkan 
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bahwa responden pada umumnya menyatakan setuju tentang pemberian 

perhatian secara individu kepada tamu restoran pada Dexter’s Steak and 

Shake. 35.29% dari responden menyatakan ragu-ragu tentang pemberian 

perhatian secara individu kepada tamu restoran pada Dexter’s Steak and 

Shake. Dan 8.82% dari responden menyatakan sangat setuju tentang 

pemberian perhatian secara individu kepada tamu restoran pada Dexter’s 

Steak and Shake. 

Pada item kedua (X4.2) jawaban setuju juga merupakan jawaban yang 

paling banyak dengan jumlah 14 orang atau 41.18%. Hal ini menunjukkan 

bahwa responden pada umumnya menyatakan setuju tentang kemampuan 

dan kemauan karyawan dalam melakukan komunikasi individu dengan tamu 

restoran pada Dexter’s Steak and Shake. Dan 38.24% dari responden 

menyatakan ragi-ragu tentang kemampuan dan kemauan karyawan dalam 

melakukan komunikasi individu dengan tamu restoran pada Dexter’s Steak 

and Shake. Sedangkan 20.59% dari responden menyatakan sangat tidak 

setuju tentang kemampuan dan kemauan karyawan dalam melakukan 

komunikasi individu dengan tamu restoran pada Dexter’s Steak and Shake. 

Pada item ketiga (X4.3) yaitu 44.12% dari responden menyatakan setuju. 

Hal ini menunjukkan bahwa responden pada umumnya menyatakan setuju 

tentang Kemampuan karyawan dalam memahamai kebutuhan tamu pada 

Dexter’s Steak and Shake. 35.29% dari responden menyatakan ragu-ragu 

tentang Kemampuan karyawan dalam memahamai kebutuhan tamu pada 

Dexter’s Steak and Shake dan 20.59% dari responden menyatakan sangat 

setuju tentang Kemampuan karyawan dalam memahamai kebutuhan tamu 

pada Dexter’s Steak and Shake. 

 Dengan demikian dari seluruh indikator pernyataan tentang variabel 

(𝑋4) Empathy (empati)  yang ditanyakan kepada responden dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar responden setuju terhadap pernyataan-pernyataan 

variabel kualitas pelayanan yaitu (𝑋4) Empathy (empati) yang diberikan oleh 

Dexter’s Steak and Shake.  

e.  Variabel (𝑋5) Tangible (Bukti Fisik)  

Dalam variabel kualitas pelayanan yang berupa (X5) Tangible (Bukti 

Fisik) memiliki tiga pertanyaan sebagai berikut: 

 𝑋5.1 : Adanya sarana halaman parkir yang nyaman dan memadai 

 𝑋5.2 : Ada laporan kerja secara rutin  
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 𝑋5.3 : Tingkat kebersihan dan kehigienisan  

 Didapatkan hasil pernyataan dari responden seperti yang tampak pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 11. Variabel (𝑋5) Tangible (Bukti Fisik) 

Item 

Pilihan Jawaban 

SS S R TS STS 

f % f % f % f % f % 

Item 1 (X5.1) 5 14.71 7 20.59 18 52.94 4 11.76 0 0.00 

Item 2 (X5.2) 1 2.94 20 58.82 13 38.24 0  0.00 0 0.00 

Item 3 (X5.3) 5 14.71 16 47.06 12 35.29 1 2.94 0 0.00 

Sumber : Data Primer (diolah), 2013. 

Dari tabel di atas dapat diketahui item pertama (X5.1) 52.94% dari 

responden menyatakan ragu-ragu tentang sarana halaman parkir yang 

nyaman dan memadai pada Dexter’s Steak and Shake. Dan 20.59% dari 

responden  menyatakan setuju tentang sarana halaman parkir yang nyaman 

dan memadai pada Dexter’s Steak and Shake. 14.71% responden 

menyatakan sangat setuju tentang sarana halaman parkir yang nyaman dan 

memadai pada Dexter’s Steak and Shake. Sedangkan 11.76% responden 

menyatakan tidak setuju tentang sarana halaman parkir yang nyaman dan 

memadai pada Dexter’s Steak and Shake. 

 Pada item kedua (X5.2) jawaban setuju  merupakan jawaban yang 

paling banyak 58.82% responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

pada umumnya menyatakan setuju tentang tingkat kebersihan interior dan 

eksterior  pada Dexter’s Steak and Shake  sudah sesuai dengan harapan. 

38.24% responden menyatakan ragu-ragu tentang tingkat kebersihan interior 

dan eksterior  pada Dexter’s Steak and Shake  sudah sesuai dengan harapan. 

Dan 2.94% responden menyatakan sangat setuju tentang tingkat kebersihan 

interior dan eksterior  pada Dexter’s Steak and Shake  sudah sesuai dengan 

harapan. 

 Pada item ketiga (X5.3) 47.06% responden menyatakan setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden pada umumnya menyatakan setuju tentang 

kerapian dalam berpakaian dari karyawan restoran pada Dexter’s Steak and 

Shake. Dan 35.29% responden menyatakan ragu-ragu tentang kerapian 

dalam berpakaian dari karyawan restoran pada Dexter’s Steak and Shake. 
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Dan 2.94% responden menyatakan tidak setuju tentang kerapian dalam 

berpakaian dari karyawan restoran pada Dexter’s Steak and Shake. 

 Dengan demikian dari seluruh indikator pernyataan tentang variabel 

(𝑋5) Tangible (Bukti Fisik) yang ditanyakan kepada responden dapat 

dikatakan bahwa sebagian besar responden setuju terhadap pernyataan-

pernyataan variabel kualitas pelayanan yaitu (𝑋5) Tangible (Bukti Fisik)  yang 

diberikan Dexter’s Steak and Shake.  

f. Variabel Kepuasan Konsumen 

 Dalam variabel kepuasan konsumen memiliki tiga pertanyaan sebagai 

berikut: 

 𝑌1: Pemberian pelayanan sesuai dengan keinginan tamu   

 𝑌2: Kinerja pelayanan dari pihak perusahaan yang dirasakan. 

 𝑌3: Merekomendasikan kepada orang lain. 

 Didapatkan hasil pernyataan dari responden seperti yang tampak pada 

tabel 

 

Tabel 12. Variabel (𝑌) Kepuasan Konsumen 

Item 

Pilihan Jawaban 

SS S R TS STS 

f % f % f % f % f % 

Item 1 (Y1) 7 20.59 16 47.06 10 29.41 0 0.00 1 2.94 

Item 2 (Y2) 5 14.71 18 52.94 9 26.47 2 5.88 0 0.00 

Item 3 (Y3) 8 23.53 16 47.06 9 26.47 1 2.94 0 0.00 

Sumber : Data Primer (diolah), 2013.  

 Dari tabel di atas dapat diketahui pada item pertama 47.06% 

responden menyatakan setuju .Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju 

tentang pelayanan yang diberikan oleh Dexter’s Steak and Shake  sesuai 

dengan keinginan. Dan 29.41% dari responden menyatakan ragu-ragu 

tentang pelayanan yang diberikan oleh Dexter’s Steak and Shake  sesuai 

dengan keinginan. 20.59% dari responden menyatakan sangat setuju tentang 

pelayanan yang diberikan oleh Dexter’s Steak and Shake  sesuai dengan 

keinginan. Sedangkan 2.94% dari responden menyatakan sangat tidak setuju 

tentang pelayanan yang diberikan oleh Dexter’s Steak and Shake  sesuai 

dengan keinginan 

 Pada item kedua 52.94% responden menyatakan setuju tentang 

kinerja pelayanan dari Dexter’s Steak and Shake akan dapat meningkatkan 
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kepuasan tamu restoran. 26.47% responden menyatakan ragu-ragu tentang 

kinerja pelayanan dari Dexter’s Steak and Shake akan dapat meningkatkan 

kepuasan tamu restoran. 14.71% % responden menyatakan sangat setuju 

tentang kinerja pelayanan dari Dexter’s Steak and Shake akan dapat 

meningkatkan kepuasan tamu restoran. Sedangkan 5.88% responden 

menyatakan tidak setuju tentang kinerja pelayanan dari Dexter’s Steak and 

Shake akan dapat meningkatkan kepuasan tamu restoran. 

 Pada item ketiga 47.06% responden menyatakan setuju untuk 

merekomendasikan Dexter’s Steak and Shake kepada orang lain. 26.47% 

responden ragu untuk merekomendasikan Dexter’s Steak and Shake kepada 

orang lain. 23.53% responden menyatakan sangat setuju untuk 

merekomendasikan Dexter’s Steak and Shake kepada orang lain. 

Sedangakan 2.94% menyatakan tidak setuju untuk untuk merekomendasikan 

Dexter’s Steak and Shake kepada orang lain. 

 Dengan demikian dari seluruh indikator pernyataan tentang variabel 

(𝑌) Kepuasan Konsumen yang ditanyakan kepada responden dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar responden setuju terhadap pernyataan-pernyataan 

variabel kualitas pelayanan yaitu (𝑌) Kepuasan Konsumen yang diberikan 

oleh Dexter’s Steak and Shake.  

4.1.3 Uji validitas dan Reliabilitas Instrumen 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut Ghozali 

(2005). Perhitungan dilakukan dengan mengkorelasikan setiap skor item 

dengan skor total dengan menggunakan teknik Korelasi Pearson. Kriteria 

pengujian adalah jika koefisien korelasi Rxy lebih besar dari nilai cut off 

sebesar 0.3 berarti item kuisioner dinyatakan valid dan dinyatakan sah 

sebagai alat pengumpul data. Adapun ikhtisar hasil perhitungan Rxy atau 𝑠𝑖𝑔 

sebagaimana output Program SPSS 20.0 for Windows dapat dilihat pada tabel 

13. 
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Tabel 13. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Variabel Butir Koef Sign Cut Off Keterangan 

Keandalan (𝑋1) 

X1.1 0.814 0 0.3 valid 

X1.2 0.794 0 0.3 valid 

X1.3 0.692 0 0.3 valid 

Daya Tanggap (𝑋2) 

X2.1 0.843 0 0.3 valid 

X2.2 0.888 0 0.3 valid 

X2.3 0.666 0 0.3 valid 

Jaminan (𝑋3) 

X3.1 0.647 0 0.3 valid 

X3.2 0.871 0 0.3 valid 

X3.3 0.763 0 0.3 valid 

Empati (𝑋4) 

X4.1 0.779 0 0.3 valid 

X4.2 0.86 0 0.3 valid 

X4.3 0.819 0 0.3 valid 

Bukti Langsung (𝑋5) 

X5.1 0.89 0 0.3 valid 

X5.2 0.791 0 0.3 valid 

X5.3 0.829 0 0.3 valid 

Kepuasan Konsumen (𝑌) 

Y1 0.862 0 0.3 valid 

Y2 0.79 0 0.3 valid 

Y3 0.88 0 0.3 valid 

 Sumber : Data Primer (diolah), 2013.  

Berdasarkan hasil pengujian validitas instrument di atas bahwa nilai-

nilai dari koef. Korelasi masing-masing butir  lebih besar dari nilai cut off 

sebesar 0.3. Dengan demikian butir-butir pertanyaan di variable tersebut 

dinyatakan valid dan dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data dalam 

penelitian ini. 

 

b.  Uji Reliabilitas  

Uji Reliabilitas Instrumen digunakan dengan tujuan untuk mengetahui 

konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, untuk menguji digunakan Alpha 

Cronbach. Menurut Ghozali (2005) suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu. Dimana suatu instrumen akan semakin reliable 

apabila koefisien alpha semakin mendekati nilai 1.00 atau koefisien alpha 

kurang dari 0.60 dianggap tidak reliable dan sebaliknya dinyatakan reliable. 

Adapun rangkuman interpretasi reliabilitas kuisioner sesuai dengan Output 

SPSS dapat dilihat pada tabel 14. 
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Tabel 14. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Koefisien Alpha Cronbach Keterangan 

Keandalan  (𝑋1) 0.636 Reliabel 

Daya Tanggap (𝑋2) 0.720 Reliabel 

Jaminan (𝑋3) 0.629 Reliabel 

Empati (𝑋4) 0.754 Reliabel 

Bukti Langsung (𝑋5) 0.770 Reliabel 

Kepuasan konsumen (𝑌) 0.798 Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013.  

Hasil perhitungan reliabilitas yang disajikan pada table di atas dapat 

diketahui besarnya koefisien Alpha Cronbach variabel 𝑋1 yaitu 0.636, variabel 

𝑋2 sebesar 0.72, varibel 𝑋3 sebesar 0.629, variabel 𝑋4 sebesar 0.754, varibel 

𝑋5 sebesar 0.770 dan 0,798 untuk variabel 𝑌. Dengan demikian diketahui 

bahwa nilai semua variabel mempunyai Alpha Cronbach yang lebih besar dari 

0.6, sehingga variabel tersebut dinyatakan handal dan layak. 

4.1.4 Pengujian Asumsi Klasik 

Dalam penelitian yang menggunakan analisis regresi linier berganda 

terdapat persyaratan yang harus dilakukan sebelum menganalisis data 

penelitian yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk 

mengetahui apakah model regresi layak dipakai atas variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian atau tidak. Adapun uji asumsi klasik tersebut 

meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual yang 

telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau  tidak, dapat dilakukan 

dengan pengujian  menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test.  

Pengujian dengan Kolmogorov-Smirnov Test dilakukan dengan 

melakukan pengujian normalitas terhadap residual yang terstandardized. 

Kriteria pengujian menyatakan jika probabilitas hitung > level of significance 

() Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi normalitas melalui Kolmogorov-

Smirnov Test :  

Kolmogorov- Smirnov Z 0.717 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.628 
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Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas hitung = 0.628 > level of 

significance (=5%). Hal ini berarti residual berdistribusi normal. 

 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. 

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas menurut Imam 

Ghozali (2005) adalah mempunyai nilai VIF dibawah angka 10, dan 

mempunyai angka tolerance value diatas 0,1. Berdasarkan output pengujian 

asumsi multikolinieritas melaui software SPSS 20 yang dapat dilihat melalui 

tabel di bawah. 

Tabel 15. Pengujian Multikolinieritas 

Variabel VIF 

Keandalan (X1) 1.508 

Daya Tanggap (X2) 2.587 

Jaminan (X3) 1.960 

Empati (X4) 2.597 

Bukti fisik (X5) 2.215 

  

 terlihat bahwa semua variabel mempunyai nilai VIF yang tidak lebih dari 10, 

sehingga model regresi yang terbentuk tidak mengandung gejala multikolinier. 

 

c.  Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian dilakukan dengan uji Glejser, dengan dasar pengambilan 

keputusan jika nilai Signifikan di atas 0,05 maka tidak terjadi 

heterokedastisitas dan jika nilai Signifikan dibawah 0,05 maka terjadi 

heterokedastisitas Ghozali (2005). Pengujian dapat dilihat melalui scatter plot 

dan Glesjer Test. Residual memiliki ragam yang homogen apabila titik-titik 

menyebar secara acak yang terlihat pada gambar 3. 

 Gambar 3. Scatter Plot 
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Berdasarkan scatter plot diatas, titik-titik residual menyebar secara 

acak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa residual memiliki ragam 

yang homogen, sehingga asumsi heteroskedastisitas terpenuhi. 

Pengidentifikasian asumsi heteroskedastisitas menggunakan scatter plot 

tersebut secara subjektif, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti residual 

memiliki ragam menyebar secara acak atau tidak. Untuk memperkuat 

kesimpulan sebelumnya maka digunakan pengujian asumsi 

heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser. 

Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi heteroskedastisitas melalui Glejser 

Test. 

     Tabel.16. Pengujian Asumsi Heteroskedasitas 

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Beta 

(Constant) 1.259 0.417 3.020 0.005 

Keandalan  (X1) 0.047 0.117 0.399 0.693 

Daya Tanggap (X2) -0.122 0.129 -0.942 0.354 

Jaminan (X3) -0.164 0.133 -1.236 0.227 

Empati (X4) -0.137 0.139 -0.984 0.333 

Bukti Langsung (X5) 0.129 0.122 1.061 0.298 

Dependent     = Absolute Residual 

 

Kriteria pengujian menyatakan jika semua probabilitas hitung < level of 

significance (α) maka dapat dinyatakan bahwa residual menyebar secara 

acak, sehingga dapat dinyatakan asumsi heteroskedastisitas terpenuhi. 

Namun, apabila salah satu pengaruh variabel bebas terhadap absolute 

residualnya memiliki probabilitas hitung ≥ level of significance (α) maka dapat 

dinyatakan bahwa residual tidak menyebar secara acak, sehingga dapat 

dinyatakan asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi. 

Hasil pengujian asumsi heteroskedastisitas menggunakan uji glesjer 

dapat diketahui bahwa variabel Keandalan (𝑋1), Daya Tanggap (𝑋2), Jaminan 

(𝑋3), Empati (𝑋4) dan Bukti langsung (𝑋5)  memiliki nilai probabilitas yang 

lebih besar dari tingkat kesalahan alpha sebesar 5% (level of significance = 

5%), dengan demikian asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi. 
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4.1.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk mendapatkan 

pengaruh Keandalan (𝑋1), Daya Tanggap (𝑋2), Jaminan (𝑋3), Empati (𝑋4) 

dan Bukti langsung (𝑋5) terhadap Kepuasan Konsumen (𝑌).  Adapun ikhtisar 

output penelitian dapat dilihat pada tabel Coefficients. 

 

Tabel.17. Hasil Koefisien  

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. VIF 

B Beta 

(Constant) -0.240  -0.343 0.734  

Keandalan (X1) 0.212 0.162 1.080 0.289 1.508 

Daya Tanggap (X2) -0.164 -0.149 -0.755 0.457 2.587 

Jaminan (X3) 0.365 0.281 1.637 0.113 1.960 

Empati (X4) 0.314 0.265 1.344 0.190 2.597 

Bukti fisik (X5) 0.396 0.354 1.941 0.062 2.215 

R Square (R2) =   0.580     

Adjusted. R2 =   0.505     

F-hitung =   7.733     

Sign-F =   0.000     

Dependent  =   Kepuasan konsumen Dexter’s Steak and Shake (Y).     

 

Persamaan regresi linier berganda dari hasil pengujian adalah : 

𝑌 =  -0.240 + 0.212  𝑋1  – 0.164 𝑋2 + 0.365 𝑋3 + 0.314 𝑋4 + 0.396 𝑋5 

 

Dari nilai signifikansi dapat diurutkan varibel bebas dari yang paling 

signifikan yaitu yang paling kecil nilai signifikansinya berarti yang paling 

signifikan = -0.240 yang berarti  apabila variabel bebas yaitu Keandalan (𝑋1), 

Daya Tanggap (𝑋2), Jaminan (𝑋3), Empati (𝑋4) dan Bukti langsung (𝑋5) tetap 

(tidak berubah)  maka kepuasaan konsumen (𝑌) akan menurun sebesar 

0.240. Koefisien regresi Keandalan (𝑋1) = 0.212 yang berarti setiap 

peningkatan variable 𝑋1 keandalan (Reliability) akan meningkatkan kepuasan 

konsumen sebesar 0.212.  Koefisien regresi Daya Tanggap (𝑋2) = -0.164 

yang berarti setiap peningkatan variable 𝑋2 daya tanggap (Responsiveness) 

akan menurunkan kepuasan konsumen sebesar 0.164. Koefisien regresi 
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Jaminan (𝑋3) = 0.365 yang berarti setiap peningkatan variable 𝑋3 jaminan 

(Assurance) akan meningkatkan kepuasan konsumen sebesar 0.365. 

Koefisien regresi Empati (𝑋4) = 0.314 yang berarti setiap peningkatan variable 

𝑋4 empati (Empathy) akan meningkatkan kepuasan konsumen sebesar 0.314. 

Koefisien regresi Bukti fisik (𝑋5) = 0.396  yang berarti setiap peningkatan 

variable 𝑋5 bukti fisik (Tangibel) akan meningkatkan kepuasan konsumen 

sebesar 0.396. 

 

4.1.6 Uji Hipotesis 

4.1.6.1 Uji Signifikansi Simultan ( pengujian Hipotesis I) 

Pengujian signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh Keandalan (𝑋1), Daya Tanggap (𝑋2), Jaminan (𝑋3), 

Empati (𝑋4) dan Bukti langsung (𝑋5) secara bersama-sama terhadap 

Kepuasaan konsumen (𝑌). Kriteria pengujian menyatakan jika probabilitas 

hitung < level of significance () maka variabel Keandalan (𝑋1), Daya 

Tanggap (𝑋2), Jaminan (𝑋3), Empati (𝑋4) dan Bukti langsung (𝑋5) secara 

bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh significant terhadap 

Kepuasaan konsumen Dexter’s Steak and Shake (𝑌). Menurut kuncoro (2001) 

uji statistik 𝐹 pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama –sama 

terhadap variabel terikat. Pengujian signifikansi secara simultan menghasilkan 

nilai Fhitung = 7.733 dengan probabilitas (𝑠𝑖𝑔. 𝐹) bernilai 0.000.  Hasil pengujian 

tersebut menunjukkan probabilitas hitung < level of significance (=5%). Hal 

ini berarti bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel keandalan (𝑋1), 

daya tanggap (𝑋2), jaminan (𝑋3), empati (𝑋4) dan bukti langsung (𝑋5)  

berpengaruh nyata (significant) terhadap Kepuasaan konsumen Dexter’s 

Steak and Shake (𝑌).   

 

4.1.6.2 Uji Signifikansi parsial ( pengujian Hipotesis II ) 

Pengujian signifikansi parsial digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh Keandalan (𝑋1), Daya Tanggap (𝑋2), Jaminan (𝑋3), 

Empati (𝑋4) dan Bukti langsung (𝑋5)  secara parsial atau individu terhadap 

Kepuasaan konsumen Dexter’s Steak and Shake (𝑌).  Kriteria pengujian 

menyatakan jika probabilitas hitung < level of significance () maka terdapat 

pengaruh signifikan secara individu Keandalan (𝑋1) terhadap Kepuasaan 
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konsumen Dexter’s Steak and Shake (𝑌), Daya Tanggap (𝑋2) terhadap kinerja 

Kepuasaan konsumen Dexter’s Steak and Shake (Y),  Jaminan (𝑋3) terhadap 

Kepuasaan konsumen Dexter’s Steak and Shake (𝑌), Empati (𝑋4) terhadap 

Kepuasaan konsumen Dexter’s Steak and Shake (𝑌), dan Bukti langsung (𝑋5) 

terhadap Kepuasaan konsumen Dexter’s Steak and Shake (𝑌). 

 

4.1.6.2.1 Uji Signifikansi parsial antara Keandalan (𝑿𝟏) terhadap 

Kepuasaan konsumen Dexter’s Steak and Shake (𝒀) 

Pengujian signifikansi secara parsial (individu) Keandalan (𝑋1) terhadap 

Kepuasaan konsumen Dexter’s Steak and Shake (𝑌)  menghasilkan nilai thitung 

= 1.080 dengan probabilitas 0.289. Hasil pengujian tersebut menunjukkan 

probabilitas hitung > level of significance (=5%). Hal ini berarti tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan Keandalan (𝑋1) terhadap Kepuasaan konsumen 

Dexter’s Steak and Shake (𝑌) 

 

4.1.6.2.2 Uji Signifikansi parsial antara Daya tanggap (𝑿𝟐) terhadap 

Kepuasaan konsumen Dexter’s Steak and Shake (𝒀) 

Pengujian signifikansi secara parsial (individu) Daya tanggap (𝑋2) terhadap 

Kepuasaan konsumen Dexter’s Steak and Shake (𝑌)  menghasilkan nilai thitung 

= -0.755 dengan probabilitas 0.457. Hasil pengujian tersebut menunjukkan 

probabilitas hitung > level of significance (=5%). Hal ini berarti tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan daya tanggap (𝑋2) terhadap Kepuasaan konsumen 

Dexter’s Steak and Shake (𝑌) 

 

4.1.6.2.3 Uji Signifikansi parsial antara Jaminan (𝑿𝟑) terhadap Kepuasan 

konsumen Dexter’s Steak and Shake (𝒀) 

Pengujian signifikansi secara parsial (individu) jaminan (𝑋3) terhadap 

Kepuasaan konsumen Dexter’s Steak and Shake (𝑌)  menghasilkan nilai thitung 

= 1.637 dengan probabilitas 0.113. Hasil pengujian tersebut menunjukkan 

probabilitas hitung > level of significance (=5%). Hal ini berarti tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan jaminan (𝑋3) terhadap Kepuasaan konsumen 

Dexter’s Steak and Shake (𝑌). 
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4.1.6.2.4 Uji Signifikansi parsial antara Empati (𝑿𝟒) terhadap Kepuasaan 

konsumen Dexter’s Steak and Shake (𝒀) 

Pengujian signifikansi secara parsial (individu) Empati (𝑋4) terhadap 

Kepuasaan konsumen Dexter’s Steak and Shake (𝑌)  menghasilkan nilai thitung 

= 1.344 dengan probabilitas 0.190. Hasil pengujian tersebut menunjukkan 

probabilitas hitung > level of significance ( = 5%). Hal ini berarti tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan Empati (𝑋4) terhadap Kepuasaan 

konsumen Dexter’s Steak and Shake (𝑌). 

 

4.1.6.2.5 Uji Signifikansi parsial antara Bukti fisik (𝑿𝟓) terhadap 

Kepuasaan konsumen Dexter’s Steak and Shake (𝒀) 

Pengujian signifikansi secara parsial (individu) bukti fisik (𝑋5) terhadap 

Kepuasaan konsumen Dexter’s Steak and Shake (𝑌)  menghasilkan nilai thitung 

= 1.941 dengan probabilitas 0.062. Hasil pengujian tersebut menunjukkan 

probabilitas hitung > level of significance ( = 5%). Hal ini berarti tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan bukti fisik (𝑋5) terhadap Kepuasaan 

konsumen Dexter’s Steak and Shake (𝑌). 

 

4.1.6.3 Uji Koefisien Determinasi (𝑨𝒅𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆𝒅 𝑹2) 

Menurut Setiaji (2004) koefisien determinasi (R2) pada intinya digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam 

menerangkan variabel terikat. Besarnya kontribusi Keandalan (𝑋1), Daya 

Tanggap (𝑋2), Jaminan (𝑋3), Empati (𝑋4) dan Bukti langsung (𝑋5)  secara 

parsial atau individu terhadap Kepuasaan konsumen Dexter’s Steak and 

Shake (𝑌) dapat dilihat dari koefisien determinasinya (𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑅2) yaitu 

sebesar 0.505 atau sebesar 50.5%. Artinya bahwa kelima variabel tersebut 

dalam persamaan regresi ini secara bersama-sama memberikan kontribusi 

terhadap Kepuasaan konsumen Dexter’s Steak and Shake (𝑌) sebesar 

50.6% sedang sisanya sebesar 49.5% merupakan kontribusi variabel lain yang 

tidak dibahas dalam penelitian ini. 

 

4.1.7 Implikasi Hasil Penelitian 

Dari hasil analisis data yang dilakukan di atas, didapatkan hasil bahwa 

kelima variabel kualitas pelayanan (Reliability, Responsiveness, Assurance, 

Empathy, dan Tangible) yang diterapkan pada Restoran Dexter’s Steak And 
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Shake  secara bersama-sama (simultan) ternyata berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan konsumen pada 

Restoran Dexter’s Steak And Shake bergantung pada kelima kualitas 

pelayanan secara bersama-sama yang terdiri dari terdiri dari Reliability (𝑋1), 

Responsiveness (𝑋2), Assurance (𝑋3), Empathy (𝑋4), dan Tangible (𝑋5). 

Namun dari hasil analisis menyebutkan bahwa, secara individu (parsial) 

bahwa kelima variable yang terdiri dari Reliability (𝑋1), Responsiveness (𝑋2), 

Assurance (𝑋3), Empathy (𝑋4), dan Tangible (𝑋5). 

Variabel Reliability berpengaruh secara besama-sama dengan 

variable lainnya terhadap kepuasan konsumen dengan demikian sebelum 

pihak Restoran Dexter’s Steak And Shake dapat mempertahankan kualitas 

pelayanan secara baik dan handal dalam  hal waktu pelayanan yang 

memadai, pelayanan yang sesuai dengan yang dijanjikan dan prosedur 

pelayanan yang cepat dan tepat sehingga bisa memberikan perhatian kepada 

pelanggan. 

Variabel Responsiveness berpengaruh secara besama-sama dengan 

variabel lainnya terhadap kepuasan konsumen dengan demikian pelayanan 

Restoran Dexter’s Steak And Shake memiliki daya tanggap terhadap tamu-

tamu restoran pada saat menanggapi keluhan yang disampaikan tamu serta 

mau meluangkan waktu untuk menanggapi permintaan pelanggan, kesiapan 

dalam membantu pelanggan akan memberikan informasi yang jelas serta 

mudah dipahami oleh para tamu. 

Variabel Assurance secara besama-sama dengan variable lainnya 

berpengaruh kepuasan konsumen. Oleh karena itu karyawan restoran 

sebaiknya tampil lebih kompeten untuk menimbulkan kepercayaan dan 

keyakinan konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan 

pengetahuan dan kecakapan karyawan, memberikan jaminan keamanan dan 

kenyamanan konsumen restoran serta meningkatkan keramahan karyawan 

dan kesopanan terhadap tamu. 

Variabel Empathy secara besama-sama dengan variabel lainnya 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Oleh karena itu pemberian 

perhatian kepada kepada pelanggan, kemampuan dan kemauan pelayanan 

dalam melakukan komunikasi dengan konsumen, serta kemampuan karyawan 

dalam memahami kebutuhan pelanggan perlu ditingkatkan agar dapat 

memperhatikan kepentingan  dan kebutuhan pelanggan. 

Variabel Tangible secara besama-sama dengan variabel lainnya 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Diketahui bahwa jawaban responden  
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tentang tangible (X5) yang paling dominan Hal ini terbukti dengan penyediaan 

sarana parkir yang nyaman dan memadai karena pada umumnya tamu 

restoran membawa kendaraan pribadi. Selain itu tingkat kebersihan dari 

interior dan eksterior restoran juga mempengaruhi kepuasan konsumen 

karena dari pihak restoran telah menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


