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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1  Restoran 

Menurut Ivancevich dkk. (2006), restoran berasal dari 
bahasa latin yaitu restaurare dan dalam bahasa inggris berarti a 
public eating place, yaitu rumah makan atau tempat makan 
umum. Istilah restoran pertama kali yaitu pada tahun 1765 oleh 
A. Boulanger yang menyajikan makanan berupa sup sayur di 
Paris. Dari sisi historisnya, restoran awalnya berasal dari 
restoran-restoran hotel dengan pelayanan yang bersifat formal, 
sampai kemudian mulailah para chef mendirikan bisnis sendiri. 
Definisi restoran menurut Wiwoho (2010), restoran adalah salah 
satu jenis usaha pangan yang bertempat di sebagian atau 
seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan 
penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman 
bagi umum di tempat usahanya dan memenuhi ketentuan 
persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan. Tujuan restoran 
adalah menyajikan makanan dan minuman namun pada 
umumnya mereka memasang harga tinggi dengan tingkat 
pelayanan yang tinggi.  

Perkembangan usaha restoran pada akhir-akhir ini 
menurut Bartono et al. (2005), mulai berkembang ke arah yang 
lebih kompleks. Artinya segala kebutuhan konsumen sebisa 
mungkin disediakan oleh pengelola usaha restoran yang pada 
akhirnya restoran berubah fungsi sebagai tempat makan dan 
menjadi tempat untuk menikmati sajian pertunjukan atau suatu 
objek tertentu. Melihat masalah tersebut, restoran berusaha 
menyediakan fasilitas pendukung dan memadai, dengan 
mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan pengunjung. 
Terdapat 10 jenis restoran atau bentuk yang berkembang saat 
ini, yaitu jenis restoran tradisional keluarga, cepat saji, speciality 
restaurants (restoran khusus), kafetaria, kedai kopi, gourmet, 
etnik, kantin, buffet, dan drive in/drive thru or parking 
(Rusmayanti, 2008). 
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2.2  Restoran Cepat Saji 

Restoran cepat saji menurut Rusmayanti (2008), 
merupakan restoran dimana menu yang disajikan telah siap 
atau segera tersedia, agak terbatas dalam jenis, ruangan 
dengan dekorasi dan warna-warna utama dan tenang. Harga 
yang ditawarkan pun relatif tidak mahal serta mengutamakan 
banyak pelanggan. Restoran jenis ini erat kaitannya dengan eat-
in (makan direstoran) dan take out (dibungkus untuk makan 
diluar restoran). Menurut Sari (2006), definisi restoran siap saji 
merupakan restoran yang menyediakan makanan dengan cepat 
begitu makanan tersebut dipesan. Bisa dengan cara dioven atau 
dipanaskan, sehingga tidak membutuhkan proses yang rumit. 
Makanan yang disajikan seringkali dinamakan dengan fast food. 
Biasanya produk yang disajikan berupa sandwich, burger, pizza, 
fried chicken, french fries, chicken nuggets, fich and chips, ice 
cream dan sejenisnya. 

Di negeri kita, restoran yang termasuk dalam kategori ini 
kebanyakan terdiri dari restoran yang difrancaiskan (Hamdan, 
2007). Menurut Silalahi (2007), banyaknya restoran fast food 
yang ada saat ini, merupakan sebuah tantangan besar bagi 
pengelola restoran-restoran konfensional. Hal ini dikarenakan 
semakin banyak persaingan yang muncul, sehingga pengelola 
harus menetapkan strategi bersaing dan sistem pemasaran 
yang baik. Persaingan restoran cepat saji lebih dikonsentrasikan 
kepada pemasaran produknya sehingga konsumen tertarik 
untuk makan di restoran cepat saji yang ditawarkan. Misalnya 
dengan penjualan suatu makanan dalam bentuk suatu paket 
dan ditambah dengan hadiah mainan anak-anak dan lain-lain. 
Para pelaku usaha restoran cepat saji tidak dapat dikatakan 
memasarkan produk ke pasar yang sama tetapi persaingan 
terjadi, karena memperebutkan konsumen yang sama, yaitu 
keluarga dan semua kalangan. 
 
2.3  Kualitas Pelayanan (Service Quality) 

Konsumen yang menggunakan jasa yang disediakan oleh 
pengguna jasa, sudah seharusnya mereka menentukan kualitas 
suatu jasa (Putra, 2009). Menurut Kotler dan Philip (2009), 
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dalam American Society for Quality Control mendefinisikan 
kualitas sebagai total fiture dan karakteristik produk atau jasa 
yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan 
kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Definisi ini berpusat 
pada pelanggan dimana penjual dikatakan telah mengantarkan 
kualitas ketika produk atau jasa yang diberikan sama atau 
melebihi ekspektasi pelanggan. Kualitas pelayanan berfokus 
pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, 
serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan 
pelanggan (Tangkilisan, 2005).  

Menurut Gilbert (2004), kualitas layanan mendorong 
pelanggan untuk komitmen kepada produk dan layanan suatu 
perusahaan sehingga berdampak kepada peningkatan market 
share suatu produk. Kualitas layanan sangat krusial dalam 
mempertahankan pelanggan dalam waktu yang lama. 
Perusahaan yang memiliki layanan yang superior akan dapat 
memaksimalkan performa keuangan perusahaan. Seseorang 
tidak dapat menyentuh secara langsung tentang pelayanan, 
tetapi mereka dapat mengansumsinya dalam pikiran mereka. Ini 
menjelaskan kualitas dari pelayanan sebagai persepsi dari 
pelanggan yang sesuai untuk menilai kualitas pelayanan 
(Dabade dan Wankhade, 2010). Pada beberapa kasus 
pelayanan, kualitas pelayanan merupakan elemen yang paling 
penting dominan dalam penelitian konsumen (Cahyoko, 2005).  

Standar operasional pelayanan tidak dapat diterapkan 
pada semua jenis rumah makan, misalnya pada restoran cepat 
saji atau food court. Ada perbedaan pelayanan menurut jenis 
rumah makan masing-masing. Kualitas pelayanan restoran 
cepat saji menurut Susanto (2008), sangat penting untuk 
menjaga reputasi restoran cepat saji tersebut. Karyawan 
restoran cepat saji menampilkan sisi terbaik mereka yaitu 
tersenyum. Mereka yang melayani konter juga menampilkan 
standar pelayanan yang sama yaitu senyum dan ramah. Begitu 
kita menemukan pelayanan yang ketus dan cemberut, hampir 
bisa dipastikan kita tidak akan pernah menginjak restoran itu 
lagi. Padatnya pengunjung restoran cepat saji tersebut sering 
kali membuat kita harus menunggu antrian, tetapi tetap saja 
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pelayanan yang ramah dan murah senyum akan membuat kita 
sabar menunggu.  

Menurut Ayodya (2007), pelayanan restoran cepat saji 
yang baik adalah bagaimanan dapat membuat pengunjung 
merasa betah dan membuat interaksi yang positif dan 
menyenangkan antara pengunjung dan karyawan. Pertama, 
sikap sopan dan perhatiaan saat penyajian dengan cara melatih 
karyawan bagian pelayanan dengan baik. Para pelanggan akan 
mengingat pengalaman yang mereka anggap menyenangkan. 
Kedua, tepat waktu dalam memenuhi kebutuhan pengunjung 
dengan memastikan karyawan memiliki pengetahuan tentang 
menu dan penyajian makanan dengan sikap yang tepat. Ketiga, 
kenali pengunjung dengan mengartikan target pengunjung dan 
kebutuhan mereka. Ketiga, dapatkan perbandingan yang tepat 
antara jumlah karyawan dan pelannggan. Tidak ada yang sukar 
untuk dibiarkan menunggu. Jumlah karyawan yang cukup, maka 
setiap pelanggan akan menikmati perhatian yang layak mereka 
dapatkan. Jumlah karyawan yang terlalu banyak dan berkeliaran 
akan membuat para pengunjung merasa tidak nyaman. 
Keempat, sentuhan pribadi akan membuat pengalaman makan 
diluar menjadi jauh lebih baik.   

 
2.4  Dimensi Kualitas Pelayanan 

Parasuraman (1998) dalam Karna (2009), melakukan 
penelitian khusus terhadap beberapa jenis pelayanan dan 
mengidentifikasi sepuluh faktor utama yang mempengaruhi 
kepuasan pelanggan, yaitu tangible, reliability, responsiveness, 
competence, courtesy, creadibility, security, access, 
communication dan understanding the customer. Berdasarkan 
konsep pelayanan dan 10 dimensi penilaian diatas, kemudian 
dibentuk ulang pada tahun 1990 oleh Parasuraman dalam 
Ariyani (2009), dan mengemukakan 5 dimensi dalam 
menentukan kualitas pelayanan, yaitu  yang pertama adalah 
reliabilitas (reliability) berkaitan dengan kemampuan 
perusahaan untuk memberikan layanan yang akurat sejak 
pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan 
menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati. 
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Kedua, daya tanggap (responsiveness) berkenaan dengan 
kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu 
para pelanggan dan merespon permintaan mereka, serta 
menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian 
memberikan jasa secara cepat. Ketiga, jaminan (assurance) 
yakni perilaku para karyawan mampu menumbuhkan 
kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan 
bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Jaminan 
juga berarti bahwa karyawan selalu bersikap sopan dan 
menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan 
untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan. 
Keempat, empati (empathy) yang berarti perusahaan 
memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi 
kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal 
kepada pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman. 
Kelima, bukti fisik (tangibles) yang berkenaan dengan daya tarik 
fasilitas, perlengkapan yang digunakan perusahaan, serta 
penampilan karyawan. 

Rosinta dan Aryani (2010), menjelaskan bahwa didalam 5 
dimensi kualitas pelayanan tersebut, dimensi competence, 
credibility dan security dikelompokkan ke dalam dimensi 
Assurance, sedangkan dimensi access, courtesy, 
communication dan understending dikelompokkan ke dalam 
dimensi emphaty. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 
kinerja pelayanan adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai 
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya 
dan diukur berdasarkan indikator bukti fisik (tangible), keandalan 
(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 
(assurance) dan empati (emphaty). Teori ini digunakan dalam 
penelitian karena mampu mengakomodasi dan mewakili objek-
objek kualitas produk dan kualitas pelayanan dari perusahaan 
yang diteliti. Pada perkembangan selanjutnya, dimensi tersebut 
diangkat menjadi variabel dimana dari variabel-variabel ini 
kemudian diurai menjadi dimensi-dimensi dan indikator-
indikatornya (Sitinjak dkk., 2004). 
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2.5  Kepuasan Pelanggan 

Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen 
penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih 
efisien dan lebih efektif. Banyak pakar yang memberikan definisi 
mengenai kepuasan pelanggan. Sutarso (2008), mengatakan 
bahwa kepuasan pelanggan merupakan tingkat perasaan 
konsumen yang diperoleh setelah konsumen melakukan atau 
menikmati sesuatu. Kepuasan konsumen merupakan 
perbedaan antara yang diharapkan konsumen dengan situasi 
yang diberikan perusahaan di dalam usaha memenuhi harapan 
konsumen. Menurut Gerson (2005), kepuasan pelanggan 
adalah perbandingan antara persepsi pelanggan terhadap jasa 
yang diterima dengan harapan sebelum menggunakan jasa 
tersebut. Seorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai 
yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar 
kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu lama. Hal ini 
berarti kepuasan merupakan faktor kunci bagi konsumen dalam 
melakukan pembelian ulang yang merupakan porsi terbesar dari 
volume penjualan perusahaan. 

Nigam (2005) mengungkapkan bahwa kepuasan 
pelanggan adalah evaluasi purnabeli dimana alternatif yang 
dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil (out come) sama 
atau melampaui harapan pelanggan, sadangkan ketidak puasan 
timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan 
pelanggan. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap 
suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut 
dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien. Hal ini terutama 
sangat penting bagi pelayanan publik. Tingkat kepuasan 
pelanggan terhadap pelayanan merupakan faktor yang penting 
dalam mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan 
yang tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, meminimalkan 
biaya dan waktu serta memaksimalkan dampak pelayanan 
terhadap populasi (Barata, 2004). 
 
2.6  Metode Servqual 

Metode Servqual menurut Nandiroh dan Haryanto (2006), 
merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kriteria-
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kriteria kualitas pelayanan yang harus ditingkatkan berdasarkan 
Gap yang terjadi antara persepsi dan harapan pelanggan. Nilai 
Gap diperoleh dari nilai persepsi (P) dikurangi dengan nilai 
Ekspektasi (E). Servqual dapat diketahui dengan cara 
membandingkan persepsi para pelanggan atas layanan yang 
nyata diterima dengan layanan yang mereka harapkan. Jika 
kenyataan lebih dari yang diharapkan, maka layanan dapat 
dikatakan bermutu sedangkan jika kenyataan kurang bermutu 
dan apabila kenyataan sama dengan yang diharapkan maka 
layanan dikatakan memuaskan. Menurut Chen et al. (2009), 
Servqual adalah sebuah alat yang di desain untuk mengukur 
kualitas layanan yang diterima oleh pelanggan. Selain itu dapat 
digunakan untuk menganalisa penyebab dari permasalahan 
layanan tersebut. Servqual akan menganallisa perbedaan 
persepsi dan harapan pelanggan mengenai layanan yang 
diberikan atau disebut Gap. Metode Servqual sendiri terdiri dari 
dua bagian, yaitu penilaian dan pembobotan. Penilaian 
dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dimana seorang 
partisipan menyatakan persepsi dan ekspektasinya dengan 
memberikan bobot (constant sum rating scale) untuk kelima 
dimensi jasa tersebut (Charles, 2012).  

Parasuraman dalam Imam (2011), mengemukakan 
sebuah model dan menyusun beberapa acuan yang dapat 
dipakai sebagai pedoman dalam strategi penyesuian/langkah 
antara yang diharapkan pelanggan dengan kinerja 
organisasi/perusahaan. Servqual adalah ukuran seberapa baik 
suatu layanan menemui kecocokan dengan harapan pelanggan. 
Penyelenggaraan kualitas layanan berarti melakukan kompromi 
dengan harapan pelanggan, dengan tata cara yang konsisten. 
Dalam hal ini ada lima kesenjangan (Gap) yang menyebabkan 
penyajian/penyampaian pelayanan tidak berhasil, yaitu 
(Parasuraman dalam Imam, 2011) : 

1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan pandangan 
manajemen. Dimanan pihak manajemen tidak selalu 
merasakan dengan tepat apa yang diinginkan atau 
bagaimana penilaian konsumen terhadap komponen 
pelayanan. 
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2. Kesenjangan antara pandangan/persepsi manajemen dan 
spesifikasi mutu pelayanan dimana pihak manajemen 
mungkin saja belum atau tidak menetapkan suatu standar 
kualitas yang jelas/ada tetapi tidak realistis. 

3. Kesenjangan antara mutu pelayanan dan 
sajian/penyampaian pelayanan (service order) dimana 
banyak faktor yang mempengaruhi sajian pelayanan. 
Persoalan utama diantaranya mungkin karyawan yang 
kurang terlatih/bekerja melebihi kepastiannya, kondisi 
mental yang rendah, peralatan yang rusak dan lainnya. 

4. Kesenjangan antara penyajian pelayanan dan komunikasi 
eksternal. Harapan pelanggan dipengaruhi oleh 
pernyataan atau janji yang muluk-muluk oleh pimpinan 
perusahaan melalui iklan tetapi kenyataan lain. 

5. Kesenjangan antara yang dialami dan yang diharapkan. 
Terjadi bila mana pelanggan mengukur kinerja 
perusahaan dengan cara yang berbeda dan memiliki 
persepsi yang keliru mengenai kualitas jasa. 
 

2.7  Teori Fuzzy 

Pencetus gagasan Fuzzy adalah Prof.Lotfi Zaden tahun 
1965 dari California University yang dikembangkan untuk 
menyelesaikan masalah dimana deskripsi aktivitas, penelitian 
bersifat subyektif, tidak pasti dan tidak tepat (Nurdiyanto, 2008). 
Menurut Kusumadewi (2004), kata “Fuzzy” biasanya 
menunjukkan situasi yang tidak memiliki batas yang jelas pada 
aktivitas maupun penilaian atau kabur. Suatu himpunan Fuzzy 
dikarakterisasi dengan fungsi keanggotaannya yang ditunjuk 
sebagai objek pada jangkauan nilai antara nol dan satu. Dengan 
demikian suatu himpunan Fuzzy dapat didefinisikan secara 
sistematis. Himpunan ini disebut himpunan kabur (Fuzzy Set). 
Konsep himpunan Fuzzy ini muncul karena pada himpunan 
tegas (crisp), nilai keanggotaan satu item dalam himpunan x 
hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu (kusumadewi, 2004) : 

1. Bernilai satu (1) yang berarti item tersebut merupakan 
anggota himpunan, atau 
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2. Bernilai nol (0) yang berarti item tersebut tidak menjadi 
anggota dalam himpunan. 
Secara konsep, suatu himpunan Fuzzy dapat didefinisikan 

sebagai suatu kumpulan elemen dalam semesta informasi 
dengan batas himpunan yang berada di semesta yang tidak 
jelas dan tidak tentu (Pandjaitan, 2007). Menurut Raj dan 
Sivanandini (2013), himpunan Fuzzy memiliki 2 atribut, yaitu 
linguistic dan numeris. Linguistic adalah penamaan suatu grup 
yang mewakili kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa 
alami seperti muda, parobaya, dan tua. Numeris adalah suatu 
nilai yang menunjukkan ukuran variabel, missal 20, 40, 50, dsb. 
Terdapat beberapa alasan mengapa logika Fuzzy digunakan, 
antara lain konsep Fuzzy mudah dimengerti, logika Fuzzy 
sangat fleksibel, logika Fuzzy menolerir data-data yang tidak 
tepat dan logika Fuzzy didasarkan pada bahasa alami.  
 
2.7.1  Triangular Fuzzy Number 

Menurut Hu et al. (2010), Fuzzy Number digunakan 
untuk menyatakan konsep bilangan yang tidak presisi, seperti 
“mendekati 7”, “antara 8 sampai 9” dan sebagainya. Triangular 
Fuzzy Number dinotasikan dengan M = (a,b,c), dimana a ≤ b ≤ c 
adalah bilangan Fuzzy Special yang menyatakan konsep Fuzzy 
Set M = “mendekati b”. Kurva segitiga pada dasarnya 
merupakan gabungan antara 2 garis (linier) seperti yang terlihat 
pada Gambar 2.1. Triangular Fuzzy Number merupakan Fuzzy 
Set yang dinyatakan dalam bentuk interal yang dapat digunakan 
untuk menyatakan penilaian subyektif manusia karena 
aritmatika yang digunakan bersifat intuitif dan sama dengan 
yang dipergunakan pada bialangan real (Pandjaitan, 2007). 

 
Gambar 2.1 Triangular Fuzzy Number M = (a,b,c) 

Sumber : Hu (2010) 
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Menurut Abdullah dan Ling (2013), dengan adanya Fuzzy 

Set Theory akan lebih mudah dalam menyatakan penilaian 
dalam bentuk Fuzzy Set dari M1 = ”mendekati 1” sampai M9 = 
”mendekati 9”, dari pada memberikan penilaian dengan rating 
yang pasti 1-9 untuk menilai kebutuhan pelanggan tersebut 
“sangat tidak penting” sampai “sangat penting”. Fuzzy Set dapat 
dispesifikasikan sebagai TFN yang layak dengan fungsi 
keanggotaan seperti pada Gambar 2.2. 

 

 
Gambar 2.2 Fuzzy Set 
Sumber : Imam (2011) 

 
 
2.7.2 Fuzzifikasi dan Defuzzifikasi 

Menurut Pandjaitan (2007), fuzzifikasi adalah proses 
dekomposisi suatu masukan dan atau keluaran sistem ke dalam 
suatu atau lebih himpunan Fuzzy. Proses fuzzifikasi 
memungkinkan masukan dan keluaran sistem dinyatakan dalam 
bentuk linguistic, sehingga suatu sistem kompleks dapat 
diaplikasikan menjadi sederhana. Fuzzifikasi menurut Abdullah 
dan Ling (2013), adalah suatu proses pengubahan nilai 
tegas/real yang ada kedalam fungsi keanggotaan. Perhitungan 
fuzzifikasi data persepsi pelanggan dilakukan dengan nentukan 
range nilai dari bobot jawaban responden yang terdiri dari tiga 
nilai yaitu nilai batas bawah (a), nilai  tengah (b) dan nilai batas 
atas (c). Setiap pilihan di berikan range nilai yang akan dihitung 
menggunakan rumus untuk menentukan TFN. Proses fuzzifikasi 
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dilakukan dengan menggunakan rumus overall effectiveness 
measure (OEM) yang menghasilkan nilai (a,b,c) untuk tiap 
atribut. Rumus OEM adalah sebagai berikut (Maruvada dan 
Bellamkonda,  2010) : 

 

Nilai batas bawah (a) = 
                             

              
   (2.1) 

 

Nilai batas tengah (b) = 
                             

              
   (2.2) 

 

Nilai batas atas (c) = 
                             

              
   (2.3) 

 
Nilai b (batas tengah) diperoleh dari jumlah data dibagi dengan 
banyaknya data pada setiap pilihan jawaban. Untuk nilai batas 
bawah (c) nilainya sama dengan a, sedangkan batas atas c 
merupakan nilai maksimal dari data jawaban responden. 

Menurut Djunaidi (2006), pada pengaturan sistem, 
keluaran pengendali haruslah suatu nilai diskrit. Kita 
mememerlukan defuzzifikasi untuk mengubah hasil fuzzy 
kedalam nilai keluaran yang tepat. Input dari proses 
defuzzifikasi adalah himpunan Fuzzy yang diperoleh dari 
komposisi aturan-aturan Fuzzy, sedangkan output yang 
dihasilkan merupakan suatu bilangan domain himpunan Fuzzy 
tersebut sehingga jika suatu himpunan Fuzzy dalam range 
tertentu maka harus diambil suatu nilai crips tertentu (Maruvada 
dan Bellamkonda,  2010) : 

 

                         
                                                 (2.4) 

 
2.8  Penelitian Terdahulu 

Widodo (2012), dalam penelitiannya mengenai kepuasan 
konsumen di restoran X, peneliti menggunakan metode 
Servqual dengan menggunakan lima dimensi. Lima dimensi 
tersebut adalah tangible, reliability, responsiveness, assurance, 
dan empathy. Peneliti menggunakan kuesioner untuk 
pengambilan data dan menganallisa perbedaan persepsi dan 
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harapan pelanggan dengan menggunakan Gap. Hasil yang 
didapatkan yaitu variabel tangible dan emphaty berpengaruh 
positif terhadap kepuasan pelanggan restoran terebut 
sedangkan variabel reliability, responsiveness dan assurance 
tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Nurdiyanto 
(2008), meneliti mengenai peningkatan kepuasan pelanggan 
dengan metode Servqual, namun di kombinasikan dengan 
metode Fuzzy pada pusat perbelanjaan Assalam Hypermarket. 
Hasil pengolahan data diperoleh bahwa nilai Fuzzy-Servqual per 
kriteria secara keseluruhan memiliki nilai negatif sehingga 
Assalaam Hypermarket perlu melakukan perbaikan disemua 
kriteria. Hal ini juga menunjukkan bahwa harapan pelanggan 
belum sesuai dengan persepsi palayanan yang mereka terima. 
Dengan hasil tersebut, pihak manajemen Assalam Hypermarket 
perlu segera melakukan perbaikan kualitas pelayanan demi 
menarik pelanggan. Kriteria tempat parkir yang luas merupakan 
hal utama yang dikeluhkan pelanggan, sedangkan kriteria lokasi 
yang mudah dijangkau dan strategis kurang diperhatikan 
pelanggan karena memiliki gap persepsi dan harapan 
pelanggan terkecil. 

Djunaidi (2006), dalam penelitiannya mengenai kepuasan 
pelanggan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan di 
Puskesmas Kerjo dilatar belakangi karena semakin ketatnya 
persaingan serta pelanggan yang semakin selektif dan 
berpengetahuan. Metode yang digunakan untuk mengetahui 
kualitas pelayanan adalah metode Fuzzy Servqual. Penelitian 
dilakukan dengan menyebarkan kuesioner persepsi dan 
harapan pelanggan terhadap pelayanan yang saat ini diberikan 
oleh pihak Puskesmas Kerjo. Dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan, didapatkan nilai Gap antara persepsi dan harapan 
yang cukup signifikan. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai 
Gap kriteria pelayanan tertinggi adalah pelayanan pemeriksaan, 
pengobatan dan perawatan yang tepat. Nilai Gap dimensi 
kualitas jasa pelayanan tertinggi adalah dimensi reliability. Hal 
ini menunjukkan bahwa kepuasan pengguna jasa pelayanan di 
Puskesmas Kerjo terhadap pelayanan yang saat ini diberikan 
masih belum tercapai. 
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Hsiu Yuan Hu (2010), dalam penelitiannya yang berusaha 
menilai kualitas pelayanan dengan menggunakan logika Fuzzy 
dan kuesioner Servqual yang dikembangkan sesuai dengan 
karakteristik rawat layanan masing-masing rumah sakit di 
daerah Hsin-Chu. Tiga rumah sakit daerah di Hsin-Chu, Taiwan 
dievaluasi. Setelah data terkumpul, pertama, efektivitas skala 
linguistic fuzzy dan skala likert dibandingkan. Kedua, nilai Gap 
dari setiap elemen dievaluasi untuk menemukan atribut kualitas 
layanan untuk dilakukan perbaikan. Hasil analisa yang 
didapatkan yaitu beberapa elemen kualitas layanan bisa 
menjadi faktor segmen pasar, seperti peralatan modern di 
rumah sakit, privasi bangsal cukup untuk pasien yang menerima 
diagnosis dan perawatan, waktu yang cukup untuk dokter 
merawat pasien dan informasi medis yang memadai yang 
disediakan oleh rumah sakit. Penelitian ini, selain memberikan 
kontribusi terhadap respon pelanggan dalam memprioritaskan 
unsur kualitas layanan yang menjadi fokus peningkatan kualitas, 
juga lebih efektif dan tepat memberikan informasi yang 
diperlukan untuk pengambilan keputusan. 

Bojanic dan Rosen (2004), dalam penelitiannya 
menggunakan metode Servqual untuk pemeriksaan sifat 
hubungan antara kualitas pelayanan dan apa yang dirasakan 
oleh konsumen. Instrumen Servqual akan dibahas dan 
dijelaskan apakah instrumen tersebut dapat digunakan oleh 
restoran dalam melakukan pengukuran kualitas pelayanan. 
Instrumen yang akan ditingkatkan meliputi pengelolahan desain 
fisik produk, mendidik karyawan dalam hal pelayanan dan 
mengembangkan program manajemen mutu total. Luaran dari 
penelitian ini yaitu penilaian tersebut yang kemudian dijadikan 
kekuatan dan kelemahan dari restoran tersebut.  

Aydin dan Pakdil (2008), dalam penelitiannya yang 
bertujuan untuk mengukur dan meringkas kualitas pelayanan 
yang dirasakan dan diharapkan penumpang dari maskapai 
penerbangan internasional dan untuk memberikan pendapat 
penumpang kepada pengambil keputusan menggunakan logika 
fuzzy. Dengan menggunakan metode fuzzy, hasil yang 
didapatkan lebih ekspresif sehingga dapat dicapai. Tidak hanya 
dalam kasus data linguistik, tetapi untuk menutupi hilangnya 
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data. Penggunaan metode Servqual, digunakan untuk 
didapatkan nilai gap yang ditentukan untuk setiap item. 
Interpretasi ini interval kabur dikategorikan menjadi tiga bidang 
yaitu pandangan optimis penumpang, netral dan pesimis. Untuk 
membantu para pengambil keputusan dalam mengidentifikasi 
item mana layanan yang memuaskan dan yang membutuhkan 
perbaikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
demografi terdapat kesenjangan di beberapa atribut dari 
responden seperti kebangsaan, jenis kelamin, status 
perkawinan dan tingkat pendidikan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


