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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1   Gambaran Umum Restoran 

Restoran X merupakan jenis restoran cepat saji yang 
memiliki menu utama burger dan berpusat di kota Yogyakarta. 
Pada tahun 2009, restoran ini membuka kerjasama sebagai 
mitra usaha bisnis dan saat ini telah memiliki franchise 
dibeberapa kota besar yaitu Semarang, Solo, Jakarta dan 
Malang. Hingga saat ini, restoran X terus melakukan 
pengembangan untuk menjadi restoran yang unggul dan 
diminati pasar sesuai dengan slogan mereka yaitu “Jelas Lebih 
Enak”. 

Di Kota Malang, restoran X berdiri pada tahun 2012 di 
Jalan Soekarno Hatta, Malang. Selain menu olahan burger, 
terdapat pilihan menu lainnya seperti aneka snack, berbagai 
macam olahan minuman seperti milk shake, aneka jus dan 
makanan berat yang bercita rasa chinese food. Harga yang 
ditawarkan pada restoran ini cukup terjangkau yaitu berkisar 
antara Rp10.000,00 sampai dengan Rp25.000,00. Jumlah 
konsumen yang datang ke restoran ini rata-rata sebanyak 2.500 
konsumen setiap bulannya. 

Mengerti akan ketatnya persaingan di bisnis pangan saat 
ini, restoran X berupaya untuk melakukan berbagai macam 
penambahan/perubahan baik fasilitas dan bentuk promosi. 
Penambahan/perubahan fasilitas yang telah dilakukan pada 
restoran ini meliputi penambahan beberapa item pada ruang 
VIP, menambahkan fasilitas penunjang dan perbaikan pada 
bagian dapur. Penambahan fasilitas yang ada pada ruang VIP 
yaitu dengan penambahan jumlah kursi, proyektor dan kipas 
angin. Pada bagian dapur dilakukan penambahan alat dan 
perubahan jenis daging yang digunakan untuk menu olahan 
burger. Penambahan pada fasilitas penunjang yaitu kecepatan 
internet (wi-fi) yang digunakan. Bentuk promosi yang ditambah 
yaitu kerjasama dengan event kampus dan menyediakan 
voucher bagi mahasiswa.  
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4.2 Gambaran Umum Responden 

Sebanyak 96 responden yang ada, hanya 95 responden 
yang digunakan dalam pengolahan data karena salah satu 
responden memiliki jawaban tidak valid. Masing-masing 
responden memiliki latar belakang yang berbeda-beda agar 
dapat memberikan persepsi dan harapan yang berbeda pula 
terkait dengan pelayanan yang ada di restoran X. Hasil yang 
didapatkan akhirnya akan berpengaruh pada nilai tingkat 
kepuasan pelanggan. Keseluruhan data identitas responden 
dapat dilihat pada Lampiran 4 yang diringkas pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 Identitas Responden 

No Karakteristik Kelompok Angka % 

1 Usia a. 17-25 Tahun 90 94.74 

b. 26-45 Tahun 5 5.26 

c. 46-60 Tahun 0 0.00 

2 Jenis 
Kelamin 

a. Perempuan 54 56.84 

b. Laki-Laki 41 43.16 

3 Status 
Pekerjaan  

a. Pelajar/Mahasiswa 75 78.95 

b. Pegawai Negeri 4 4.21 

c. Pegawai Swasta 10 10.53 

d. Wiraswasta/Pengusaha 4 4.21 

e. Lainnya 2 2.11 

4 Pendapatan/
uang saku 
perbulan 

a. < Rp1.000.000 46 48.42 

b.Rp 1.000.000 – 
   Rp 2.000.000 

43 45.26 

c. > Rp3.000.000 6 6.32 

5 Sumber 
Informasi 

a. Informasi Teman 61 64.21 
b. Media Cetak 
    (brosur, poster, dsb) 

6 6.32 

c. Media Online  
    (Twitter & Facebook) 

3 3.16 

d. Lainnya 25 26.32 
6 Intensitas a. 2-6 kali 83 87.37 

b. > 6 kali 12 12.63 

Sumber : Data Primer (2014) 
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Usia ≥17 tahun menjadi batasan usia responden karena 
diusia tersebut telah memasuki masa remaja. Menurut 
Muwanah (2012), remaja memiliki kemampuan dalam 
mengeskpresikan diri secara tepat dan wajar. Rasa konsekuen 
pada remaja merupakan rasa tanggung jawab dengan 
kesadaran untuk menjalankan keputusan, serta berani 
bertanggung jawab terhadap semua akibat dan keputusan yang 
telah diambil. Data usia yang telah didapatkan, kemudian 
dikelompokkan menjadi 3 kategori usia sesuai Depkes RI 
(2007), dimana kategori masa remaja awal hingga masa remaja 
akhir adalah 12-25 tahun. Masa dewasa awal hingga masa 
dewasa akhir adalah 26-45 tahun. Masa lansia awal dan akhir 
adalah 46 hingga 65 tahun, dan masa manula adalah 65 tahun 
keatas. 

Rentan umur yang telah ditentukan tersebut, dapat 
diketahui bahwa konsumen yang sering berkunjung ke restoran 
ini adalah kalangan remaja dengan rentan umur antara 17-25 
tahun. Menurut Elvnovriza (2008), ”mode” yang tengah marak di 
kalangan remaja salah satunya adalah kebiasaan makan fast 
food dan makanan siap saji. Usia remaja merupakan usia yang 
sangat mudah terpengaruh oleh siapa saja teman pergaulan 
dan media masa terutama iklan yang menarik perhatian remaja 
tentang makanan yang baru dan harga yang terjagkau. 

Pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah konsumen 
perempuan lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah 
konsumen laki-laki. Persentase antara konsumen perempuan 
dan laki-laki tidak begitu jauh yaitu sebesar 56.84% merupakan 
konsumen perempuan dan 43.16% merupakan konsumen laki-
laki. Pada dasarnya perempuan lebih suka berbelanja dan 
tingkat konsumtif kebutuhan sehari-harinya lebih banyak bila 
dibandingkan dengan laki-laki, sehingga perempuan cenderung 
suka makan direstoran dari pada laki-laki (Sumarwan, 2011). 

Target pasar dari restoran X adalah semua kalangan 
namun sebanyak 78.95% konsumen berstatus sebagai 
pelajar/mahasiswa. Hal ini dikarenakan lokasi restoran yang 
dekat dengan universitas-universitas di Malang sehingga di 
daerah tersebut banyak dijumpai pelajar ataupun mahasiswa. 
Sebesar 48.42% pendapatan/uang saku perbulan dibawah 
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Rp1.000.000,00. Sebagian besar konsumen memiliki 
pendapatan/uang saku perbulan dibawah UMR kota Malang 
yaitu dibawah Rp1.587.000,00 namun untuk kalangan 
pelajar/mahasiswa pendapata/uang saku per bulan dibawah 
Rp1.000.000,00 telah sesuai dan cukup untuk memenuhi 
kebutuhan hidupya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 
Sautika, dkk (2012), mahasiswa tergolong bukan angkatan kerja 
karena mahasiswa termasuk pelajar yang tidak mencari 
pekerjaan (pengangguran) ataupun sedang bekerja melainkan 
mereka bersekolah dan menerima pendapatan. Proporsi 
terbesar uang saku mahasiswa berkisar antara Rp500.000,00 
sampai dengan Rp1.000.000,00 per bulan. Salah satu pola pikir 
mahasiswa dalam berkonsumsi yaitu mempertimbangkan harga 
barang itu sendiri.  

Sebagian besar konsumen mengetahui keberadaan 
restoran X ini melalui informasi temannya. Informasi seperti ini 
merupakan jenis pemasaran yang dilakukan dari mulut kemulut. 
Pemasaran dari mulut ke mulut merupakan cara pemasaran 
yang murah dan efektif karena kalimat-kalimat yang digunakan 
dapat memberikan deskripsi yang lebih menarik (Irawan, 2007). 

Tingkat intensitas kedatangan responden diketahui 
bahwa sebagian besar konsumen telah mengunjungi restoran X 
sebanyak 2-6 kali dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Ketika 
responden telah memiliki pengalaman minimal lebih dari satu 
kali maka akan memberikan hasil yang lebih detail dan dapat 
dikatakan sebagai pelanggan yang loyal. Menurut Hindarto 
(2013), seorang pelanggan dikatakan loyal apabila pelanggan 
tersebut menunjukkan perilaku pembelian secara teratur atau 
terdapat suatu kondisi dimana mewajibkan pelanggan membeli 
paling sedikit dua kali dalam kurun waktu tertentu. Dalam jagka 
panjang, memperbaiki loyalitas pelanggan akan lebih profitable, 
yakni pelanggan akan bersedia membayar harga yang lebih 
tinggi, penyediaan layanan yang lebih murah dan bersedia 
merekomendasikannya ke pelanggan baru. 

 
 
 
 



37 
 

4.3  Prefrensi Responden 
 

Tabel 4.2 Prefrensi Responden 

No Karakteristik Kelompok Angka  % 

1 Menu yang 
sering 

dipesan 

a. Big Burger 26 27.37 

b. Cheese Burger 14 14.74 

c. Beef Burger 9 9.47 

2 Alasan 
pemilihan 

menu 

a. Harga 20 21.05 

b. Rasa 52 54.74 

c.Tampilan Produk 23 24.21 

3 Tempat a. Lantai 1 15 15.79 

b. Lantai 2 79 83.16 

c. Lantai 3 1 1.05 

4 Harga a. Sesuai 90 94.74 

b. Tidak sesuai 5 5.26 

5 Promosi a. Menarik untuk dicoba 43 45.26 

b. Tidak menarik untuk 
dicoba 

52 54.74 

6 Restoran a. McD 74 77.89 

b. KFC 20 21.05 

c. Burger Buto 75 78.95 

7 Refrensikan a. Ya 76 80.00 

b. Tidak 19 20.00 

Sumber : Data Primer (2014) 
 

Kuesioner pada bagian informasi tambahan, bertujuan 
untuk mengetahui alasan konsumen mengkonsumsi produk di 
restoran X. Data yang telah diperoleh disebut dengan data 
prefrensi responden. Data prefrensi responden secara 
keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran 4 dan telah diringkas 
pada Tabel 4.2. 

Menu yang sering dipesan oleh konsumen adalah menu 
Big Burger dengan alasan pemilihan menu tersebut karena rasa 
yang enak. Rasa burger yang ada direstoran ini setara dengan 
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rasa burger pada restoran lainnya bahkan setara dengan 
restoran pesaing yang lebih memiliki nama. Menurut Elvnovriza 
(2008), rasa merupakan sensasi yang disadari oleh konsumen 
ketika diletakkan dimulut. Rasa memiliki kontribusi yang besar 
dalam pengevaluasian makanan, karena dengan menilai atribut 
rasa maka dapat diketahui tingkat kesegaran, kerenyahan dan 
tekstur yang ada pada produk. 

Tempat duduk yang berada di lantai 2 menjadi tempat 
favorit bagi konsumen. Di lantai tersebut terdapat dua area yaitu 
area luar dan area dalam. Pada area luar, konsumen dapat 
melihat pemandangan luar secara langsung dan area dalam 
yang memiliki suasana lebih tenang bila dibandingkan dengan 
lantai 1. Kebutuhan utama pelanggan tidak hanya memenuhi 
rasa lapar, tetapi mereka juga menginginkan suasana yang 
nyaman (Tjiptono, 2008). 

Harga yang ditetapkan oleh restoran menurut konsumen 
sudah sesuai dan dapat diterima oleh semua kalangan. Harga 
suatu produk berguna untuk membantu konsumen dalam 
menentukan keputusan pembelian antara produk satu dengan 
yang lainnya (Wahyuningsih, 2007). Banyak konsumen yang 
tidak mengetahui bentuk promosi yang ada di restoran X 
sehingga banyak konsumen yang tidak tertarik dengan promosi 
yang ada. Hal ini sangat disayangkan karena menurut Cahyani 
dan Angelica (2009), promosi merupakan sarana 
mengkomunikasikan informasi antara penjual dan pembeli 
potensial dan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku 
konsumen. Bagian promosi dalam bauran pemasaran 
melibatkan pemberitahuan kepada pelanggan bahwa produk 
yang tersedia ada dan pada harga yang tepat. 

Selain di restoran X, sebagian besar konsumen telah 
mengunjungi restoran Burger Buto untuk mengkonsumsi burger. 
Hal ini dikarenakan restoran Burger Buto memiliki produk yang 
sejenis. Salah satu unsur kunci dalam persaingan diantara 
bisnis kuliner adalah ragam menu yang disediakan oleh restoran 
(Aditya, 2011). Menurut Londen dan Mawardi (2006), pesaing 
atau kompetitor akan menjadi positif apabila dianggap sebagai 
motivator. Pesaing akan memacu kita untuk lebih baik dari pada 



39 
 

sebelumnya. Kehadiran pesaing, membuat kita dapat 
mengetahui dimana posisi kita. 

Sebagian besar konsumen akan merefrensikan restoran X 
kepada orang lain. Hal ini membuktikan bahwa segala persepsi 
yang mereka dapatkan dengan baik buruknya tingkat pelayanan 
yang diberikan akan diinformasikan kepada orang lain. Untuk itu 
pihak restoran harus memberikan pelayanan terbaik untuk 
menjaga nama baik restoran.  
 
4.4 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas  

Sumber : Data Primer (2014) 
 

Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan dengan 
menggunakan program SPSS 17.0 pada nilai tingkat 
kepuasan/persepsi dan tingkat kepentingan/harapan restoran X. 
Hasil uji validitas dapat dilihat pada Lampian 8 yang diringkas 
pada Tabel 4.3. Keseluruhan atribut yang digunakan pada 
penelitian ini memiliki nilai r hitung ≥0,3 sehingga dikatakan 

No 
Kode 

Atribut 

Tingkat  
Kepuasan/Persepsi 

Tingkat  
Kepentingan/Harapan 

r Hitung Keterangan r Hitung Keterangan 

1 X1.1 0,668 Valid 0,737 Valid 
2 X1.2 0,700 Valid 0,733 Valid 
3 X1.3 0,713 Valid 0,727 Valid 
4 X1.4 0,625 Valid 0,722 Valid 
5 X1.5 0,509 Valid 0,636 Valid 
6 X2.1 0,906 Valid 0,884 Valid 
7 X2.2 0,884 Valid 0,877 Valid 
8 X2.3 0,864 Valid 0,866 Valid 
9 X3.1 0,854 Valid 0,908 Valid 

10 X3.2 0,892 Valid 0,917 Valid 
11 X3.3 0,829 Valid 0,873 Valid 
12 X4.1 0,810 Valid 0,849 Valid 
13 X4.2 0,937 Valid 0,878 Valid 
14 X4.3 0,897 Valid 0,902 Valid 
15 X5.1 0,918 Valid 0,917 Valid 
16 X5.2 0,941 Valid 0,926 Valid 
17 X5.3 0,868 Valid 0,934 Valid 
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valid. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sugiyono (2004), 
apabila r ≥0,3 maka instrumen tersebut dianggap valid atau 
kuesioner tersebut dapat digunakan sebagai alat ukur untuk 
mengetahui apa yang ingin kita ukur sehingga dapat dikatakan 
bahwa semua atribut dalam kuesioner dapat dilanjutkan pada 
survei berikutnya. 
 
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas 

No Dimensi 
Tingkat 

Kepuasan/ 
Persepsi 

Tingkat 
Kepentingan/ 

Harapan 
Keterangan  

1 
Tangible  
(bukti fisik) 

0,753 0,780 Reliabel 

2 
Reliability 
(kehandalan) 

0,858 0,855 Reliabel 

3 
Responsiveness 
(daya tanggap) 

0,848 0,862 Reliabel 

4 
Assurance 
(jaminan) 

0,857 0,855 Reliabel 

5 
Emphaty 
(empati) 

0,866 0,870 Reliabel 

Sumber : Data Primer (2014) 
 
Uji reliabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk 

sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila 
alat ukur tersebut digunakan berulang-ulang. Tabel 4.4 
merupakan ringkasan dari Lampiran 8 yang menunjukkan hasil 
uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan, diperoleh 
nilai r hitung >0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 
data tersebut reliabel. Artinya, berapapun pertanyaan akan 
diulang kepada responden akan menghasilkan hasil yang tidak 
terlalu signifikan. Menurut Sugiyono (2004), teknik cronbach 
alpha digunakan untuk mengetahui reliabilitas. Nilai cronbach 
alpha yang berkisar 0,6-1 dimana semakin mendekati 1 
mengidentifikasikan semakin tinggi nilai reliabilitasnya. Nilai 
cronbach alpha antara 0,8-1 dikategorikan nilai reliabilitas yang 
baik. Nilai cronbach alpha 0,6-0,79 dikategorikan nilai reliabilitas 
dapat diterima sedangkan nilai cronbach alpha dibawah 0,6 
dikategorikan nilai reliabilitas kurang baik. 
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Menurut Nisfiannoor (2009), sifat valid dan reliabel 
diperlihatkan oleh tingginya validitas dan reliabilitas hasil ukur 
suatu pengukuran. Suatu instrumen ukur yang tidak valid atau 
tidak reliabel akan memberikan informasi yang tidak akurat 
mengenai keadaan responden yang dikenai pengukuran 
tersebut. Apabila informasi keliru, maka tentu saja kesimpulan 
dan keputusan itu tidak tepat. 
  
4.5  Fuzzifikasi dan Defuzzifikasi 

Keseluruhan data tingkat kepuasan/persepsi dan data 
tingkat kepentingan/harapan yang telah didapatkan dari 
responden dapat dilihat pada Lampiran 5 dan Lampiran 6. 
Perolehan data tersebut selanjutnya akan dilakukan proses 
fuzzifikasi dengan menggunakan rumus Overall Effectiveness 
Measure yang dapat dilihat pada Persamaan 3.4 sampai 
dengan Persamaan 3.6. Sesuai pada simbol keterangan konsep 
penilaian Fuzzy yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 diketahui nilai 
batas atas (ai), nilai tengah (bi) dan batas bawah (ci). Nilai pada 
batas atas (ai) dan batas bawah (ci) sama yaitu 2,4,6, dan 8 
sedangkan untuk nilai tengah (bi) adalah 1,3,5,7, dan 9. Berikut 
merupakan perhitungan fuzzifikasi pada atribut X1.1 tingkat 
kepuasan/persepsi : 

 
Batas atas (ai) : 

ai = 
(   ) (   ) (    ) (    )

(         )
=6.36                                          (4.1) 

 
Nilai tengah (bi) : 

bi = 
(   ) (   ) (    ) (    ) (   )

(           )
= 6.10                                 (4.2) 

 
Batas bawah (ci) : 

ci= 
(   ) (   ) (   ) (   )

(       )
= 5.89                                              (4.3) 

 
Perhitungan fuzzifikasi pada atribut secara keseluruhan dapat 
dilihat pada Lampiran 9 untuk tingkat kepuasan/persepsi dan 
Lampiran 10 untuk data tingkat kepentingan/harapan. 
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Nilai batas atas, batas tengah dan batas bawah yang telah 
ditentukan maka langkah selanjutnya adalah dilakukan proses 
defuzzifikasi. Proses defuzzifikasi dilakukan dengan 
menggunakan rumus Geometric Mean yang dapat dilihat pada 
Persamaan 3.7. Berikut merupakan proses perhitungan 
defuzzifikasi pada atribut X1.1 tingkat kepuasan/persepsi : 

 

              (              )    = 6.11                       (5.1) 
 
Hasil proses defuzzifikasi untuk keseluruh atribut dapat dilihat 
pada Lampiran 11 untuk tingkat kepuasan/persepsi dan 
Lampiran 12 untuk tingkat kepentingan/harapan. Menurut 
Abdullah dan Ling (2013), proses fuzzifikasi dipergunakan untuk 
mengubah data masukan tegas kedalam bentuk derajat 
keanggotaan. Logika pengambilan keputusan dipergunakan 
untuk mengkombinasi aturan-aturan yang terdapat pada basis 
aturan kedalam pemetaan dari suatu himpunan fuzzy input ke 
suatu himpunan fuzzy output. Defuzzifikasi adalah langkah akhir 
dalam suatu logika fuzzy dimana tujuannya adalah 
mengkonversi setiap hasil yang diekspresikan dalam bentuk 
fuzzy set kesuatu bilangan real. 
 
4.6 Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Pelanggan 
4.6.1 Analisis Servqual 

Hasil proses defuzzifikasi merupakan bilangan tegas (crips 
number) yang mewakili nilai pada masing-masing atribut untuk 
tingkat kepuasan/persepsi dan tingkat kepentingan/harapan. 
Nilai tersebut akan digunakan untuk menghitung nilai Gap, 
dimana nilai Gap akan menunjukkan selisih antara tingkat 
kepuasan/persepsi dan tingkat kepentingan/harapan. Hasil 
perhitungan Gap dapat dilihat pada Tabel 4.5.  
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Tabel 4.5 Nilai Gap Servqual 
No Kode 

Atribut 
Pernyataan Nilai 

Persepsi 
Nilai 

Harapan 
GAP 

1 X1.1 Karyawan yang berpenampilan rapi dan menarik 6.11 7.67 -1.56 
2 X1.2 Kondisi restoran dan fasilitas pendukung (ruang meeting, toilet dan 

musholah) yang nyaman dan bersih 
6.25 7.85 -1.60 

3 X1.3 Kelengkapan meja (sendok, garpu, pisau, saos dan tisu) yang tersedia 6.11 7.75 -1.64 
4 X1.4 Koneksi internet (wi-fi) yang tersedia 5.83 7.74 -1.91 

5 X1.5 Pemilihan musik dan tingkat volume yang diputar 6.04 7.60 -1.56 

6 X2.1 Karyawan yang cepat dan tepat dalam menyajikan makanan dan 
minuman 

6.14 7.73 -1.59 

7 X2.2 Porsi makanan dan minuman yang selalu konstan 6.68 7.71 -1.03 
8 X2.3 Karyawan yang dapat menjawab pertanyaan konsumen baik menu 

maupun informasi seputar restoran 
6.59 7.61 -1.02 

9 X3.1 Karyawan yang tanggap dalam memberikan daftar pilihan menu 6.23 7.88 -1.65 
10 X3.2 Karyawan yang selalu siap dalam memenuhi kebutuhan konsumen 6.30 7.75 -1.45 
11 X3.3 Karyawan segera meminta maaf bila terjadi kesalahan 6.48 7.80 -1.32 
12 X4.1 Kualitas produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan harga yang 

ditetapkan 
6.89 7.78 -0.89 

13 X4.2 Tempat parkir yang aman 6.72 7.82 -1.10 
14 X4.3 Menu makanan dan minuman yang halal 7.20 7.98 -0.78 
15 X5.1 Karyawan yang memberikan saran menu terbaik dan info tentang 

promo yang ada 
5.65 7.58 -1.93 

16 X5.2 Karyawan yang menerima konsumen dengan sapa, senyum dan 
ramah 

6.07 7.79 -1.72 

17 X5.3 Perhatian terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh konsumen 6.14 7.67 -1.53 

Sumber : Data Primer (2014) 
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Dari Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai harapan yang 
didapatkan secara keseluruhan lebih tinggi bila dibandingkan 
dengan nilai persepsi. Menurut Aksan (2008), harapan adalah 
keinginan, cita-cita sesuatu yang diimpikan dan yang diidamkan. 
Sesuai dengan pengertian mengenai harapan tersebut, 
sehingga konsumen berfikir untuk menginginkan sesuatu yang 
lebih baik dan ingin meraih sesuatu yang lebih baik sehingga 
nilai harapan pada keseluruhan atribut memiliki nilai yang lebih 
tinggi bila dibandingkan dengan nilai persepsi.  

Tingginya seluruh nilai harapan dibandingkan dengan nilai 
persepsi, mengakibatkan seluruh atribut memiliki nilai Gap 
negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi yang sebenarnya 
belum sesuai dengan keinginan pelanggan atau belum 
memberikan kepuasan pada pelanggan secara maksimal. 
Meskipun hasil Gap secara keseluruhan bernilai negatif, tetapi 
sebagian besar konsumen masih berkunjung dan merefrensikan 
restoran ini kepada orang lain. Hal ini dikarenakan restoran X 
sesuai untuk konsumen yang ingin mengkonsumsi burger 
dengan harga yang murah namun dengan rasa yang setara 
dengan restoran yang telah memiliki nama besar.  Selain itu, 
restoran ini memiliki fasilitas ruang meeting yang didalamnya 
telah dilengkapi peralatan yang lengkap dengan harga yang 
murah sehingga restoran ini menjadi salah satu pilihan restoran 
alternatif bagi konsumen yang sedang menyelenggarakan 
acara-acara tertentu. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nandiroh (2006), 
servqual merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui 
kriteria-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. 
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Selain digunakan untuk mengidentifikasi masing-masing 
atribut, nilai Gap juga digunakan untuk mengidentifikasi masing-
masing dimensi servqual. Jumlah Gap atribut pada masing-
masing dimensi akan dirata-rata kemudian dikalikan dengan 
bobot. Nilai bobot diperoleh dari penilaian para responden yang 
telah diolah dengan menggunakan rumus normalitation weight 
pada Persamaan 3.10 dan Persamaan 3.11. Hasil pembobotan 
dapat dilihat pada Lampiran 7 yang diringkas pada Tabel 4.6. 
Pembobotan merupakan suatu nilai yang menggambarkan 
tingkat kepentingan secara keseluruhan dari atribut berdasarkan 
tingkat kepentingan (Wiyogo dkk, 2013). 
 
Tabel 4.6 Nilai Dimensi Servqual 

No Dimensi Nilai Bobot Total Ranking 

1 Tangible (bukti fisik) -1.65 0.19 -0.31 2 

2 Reliability (kehandalan) -1.21 0.20 -0.24 4 

3 
Responsiveness 
(daya tanggap) 

-1.47 0.21 -0.31 3 

4 Assurance (jaminan) -0.92 0.20 -0.18 5 

5 Emphaty (empati) -1.73 0.20 -0.35 1 

Sumber : Data Primer (2014) 
 
1. Dimensi Emphaty (Empati) 

Dari hasil yang didapatkan, diketahui bahwa pada dimensi 
ini memiliki nilai minus paling besar yang menunjukkan bahwa 
konsumen merasa tidak puas dengan upaya karyawan dalam 
memenuhi kebutuhan konsumen atau minimnya kepedulian dari 
restoran namun mereka menganggap hal tersebut penting. Dari 
hasil pengamatan, pada hari-hari sibuk seperti hari sabtu dan 
minggu, jumlah karyawan yang tersedia tidak seimbang dengan 
jumlah konsumen yang datang. Apabila kondisi restoran sedang 
ramai, maka karyawan akan menjadi lebih sibuk dari waktu 
biasanya. Pelayanan yang diberikan kepada seluruh konsumen 
menjadi tidak maksimal sehingga karyawan berada jauh dari 
jangkauan konsumen. Hal tersebut yang membuat konsumen 
merasa tidak diperhatikan oleh karyawan atau pihak restoran. 
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Selain itu, Konsumen harus menunggu dengan waktu yang 
lama untuk mendapatkan kebutuhannya. 

Menurut Yuliawan (2010), Dimensi empati merupakan 
“peluru” terpenting dalam dunia pelayanan yang menitik 
beratkan pada faktor manusia (human factor) sehingga dimensi 
ini jauh lebih sulit diwujudkan. Empati merupakan salah satu 
kemampuan paling penting. Disini empati dilihat dalam 
hubungan antara si pemasar dengan si pelanggan. Dapat 
dikatakan bahwa pemasar yang memiliki empati adalah 
pemasar yang mampu melihat setiap situasi penjualan dari 
perspektif pelanggan, dengan tujuan untuk membantu si 
pelanggan mencapai kesuksesan. 
2. Dimensi Tangible (Bukti Fisik) 

Berdasarkan hasil analisa, dimensi ini memiliki nilai 
kepuasan sebesar -0.31 sehingga dapat diartikan bahwa 
pelanggan merasa tidak puas dengan daya tarik fasilitas, 
perlengkapan yang digunakan oleh restoran serta penampilan 
karyawan. Restoran X memiliki 3 lantai dimana pada lantai 1 
dan lantai 2 digunakan konsumen untuk menikmati hidangan 
seperti restoran pada umumnya sedangkan pada lantai 3 
restoran digunakan sebagai ruang meeting atau ruang 
serbaguna. Ruang meeting atau ruang serbaguna dapat disewa 
oleh para konsumen dengan fasilitas yang lengkap seperti kursi, 
LCD, layar proyektor, AC, kipas angin dan sound system. Tata 
ruang pada lantai 1 dan lantai 2 berbeda karena dapat dilihat 
dari penataan meja dan kursi pada masing-masing lantai 
tersebut. Penataan meja dan kursi pada lantai 1 lebih 
sederhana yaitu dengan 2 kursi pada 1 meja sedangkan pada 
lantai 2 lebih variatif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen 
yang datang secara beramai-ramai. Menurut Narim (2011), 
ruangan restoran hendaknya didesain sedemikian rupa 
sehingga peletakan meja dan kursi dapat diatur bervariasi dan 
dapat diubah susunannya sewaktu-waktu disesuaikan dengan 
kebutuhan pelanggan yang menginginkan tempat duduk secara 
berkelompok dalam satu meja. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 
konsumen sering berpindah tempat untuk mencari tempat duduk 
yang nyaman. Hal ini menjelaskan bahwa tidak semua fasilitas 
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meja dan kursi yang ada di restoran dalam kondisi yang baik. 
Beberapa kursi dan meja yang ada juga tidak memiliki nilai 
ergonomis. Menurut Wiwoho (2010), meja restoran yang 
berbentuk persegi memiliki diameter 76 cm yang digunakan 
untuk 2 orang dan diameter 1 meter yang digunakan untuk 4 
orang. Bentuk atau model kursi restoran bisa bervariasi. Tinggi 
tempat duduk 46 cm dari lantai dengan lebar 46 cm dari sisi 
depan ke sisi belakang. 

Menurut Irawan (2007), tangible yang baik akan 
mempengaruhi persepsi pelanggan. Pada saat yang bersamaan 
aspek tangible ini juga merupakan salah satu sumber yang 
mempengaruhi harapan pelanggan. Dimensi tangible umumnya 
lebih penting bagi pelanggan yang baru. Tingkat kepentingan 
aspek ini umumnya relatif lebih rendah bagi pelanggan yang 
sudah lama menjalin hubungan dengan penyedia jasa. 
3. Dimensi Responsiveness (Daya Tanggap) 

Konsumen merasa pihak restoran kurang siap dalam 
membantu memenuhi kebutuhan mereka. Minimnya jumlah 
karyawan yang ada, juga berpengaruh terhadap pelayanan 
yang diberikan kepada para konsumen. Jumlah karyawan yang 
bertugas di lantai 2 lebih sedikit bila dibandingkan dengan lantai 
1 padahal konsumen cenderung memilih lantai 2 dari pada 
lantai 1. Hal tersebut yang membuat konsumen beranggapan 
bahwa karyawan tidak cepat merespon ketika dipanggil oleh 
konsumen. Selain itu karyawan tidak sepenuhnya dapat 
membantu pelanggan saat dibutuhkan dan tidak menyampaikan 
bantuannya dengan cepat. 

Pada saat pergantian shift atau istirahat waktu sholat, 
hampir tidak ada karyawan yang standby pada lantai 2. Hal ini 
disebabkan kurangnya koordinasi antar karyawan satu dengan 
yang lainnya. Efektivitas perusahaan tidak akan tercapai tanpa 
planning yang baik karena planning merupakan syarat untuk 
dapat melakukan  organizing (Nuraida, 2008). Ketika konsumen 
datang dengan jumlah yang banyak, para karyawan kurang 
tanggap dalam memberikan daftar pilihan menu dan kurang 
tanggap dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Konsumen 
pada umumnya ingin mendapatkan pelayanan yang cepat dan 
tidak perlu menunggu terlalu lama namun harapan pelanggan 
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terhadap kecepatan pelayanan hampir dapat dipastikan akan 
berubah dengan kecenderungan naik dari waktu ke waktu 
(Irawan, 2007). 
4. Dimensi Reliability (Kehandalan) 

Dimensi ini berkenaan dengan kemampuan perusahaan 
untuk memberikan layanan yang akurat tanpa membuat 
kesalahan apapun. Hasil yang didapatkan, konsumen merasa 
kurang puas terutama dalam hal penyajian makanan dan 
minuman yang kurang cepat dan tepat. Hal ini diakui oleh 
Manager restoran, bahwa mereka sering mendapat keluhan dari 
konsumen tentang lambatnya pesanan makanan dan minuman 
sehingga saat ini pihak restoran lebih berkonsentrasi pada 
bagian dapur. Pihak restoran melakukan penambahan alat 
dapur dan perubahan tata letak dapur agar penyajian makanan 
dan minuman dapat lebih cepat tersaji. Tujuan penataan ruang 
agar dapat berfungsi lebih baik dan ruangan menjadi lebih 
nyaman bagi para pengguna untuk melakukan aktivitas 
didalamnya (Suharso, 2009). 

Keseluruhan karyawan yang bertugas dalam bidang 
pelayanan di restoran X berjumlah 7 orang. Seluruh karyawan 
tersebut tidak mendapatkan training terlebih dahulu sebelum 
memulai pekerjaannya. Pihak restoran hanya memberitahukan 
secara langsung kepada seluruh karyawannya mengenai SOP 
(Standart Operating Prosedure) restoran. Menurut pendapat 
Fuad dan Ahmad (2009), pelaksaan training membantu 
pengembangan SDM yang senantiasa merujuk pada 
kepentingan pencapaian hasil yang direncanakan oleh 
organisasi untuk menfasilitasi proses pembelajaran karyawan 
yang berbasis pada kompetensi pekerjaan. Tujuan dari training 
bagi karyawan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, 
ketrampilan dan perilaku yang dapat mendukung pelaksanaan 
tugas mereka. 
5. Dimensi Assurance (Jaminan) 

Dimensi ini terkait dengan dengan kemampuan 
perusahaan dalam memahami masalah konsumennya. Pada 
umumnya konsumen menginginkan jaminan sehingga membuat 
konsumen merasa aman dan nyaman pada saat memasuki 
restoran X. Jaminan tersebut dapat berupa logo halal pada 
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restoran atau berbagai macam tulisan yang menjadi jaminan 
kenyamanan restoran. Logo halal pada restoran X terletak pada 
bagian depan restoran dan buku menu. Dalam lingkungan bisnis 
global, peningkatan permintaan untuk produk-produk halal 
meningkat karena meningkatnya populasi muslim yang secara 
bertahap tumbuh permintaan untuk layanan halal (Mars dan 
Saragih, 2014). Hiasan pada dinding restoran tidak terdapat 
kata-kata yang menjadi jaminan kenyamanan konsumen 
sehingga konsumen merasa kurang merasa aman dan nyaman 
dengan jasa yang diberikan. Berdasarkan UU perlindungan 
konsumen pasal 4, salah satu poin hak-hak konsumen yaitu hak 
atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang/jasa. 

Slogan restoran yang berbunyi “jelas lebih enak” 
diterapkan dengan baik oleh pihak restoran. Hal ini dibuktikan 
dengan melakukan pergantian jenis daging yang digunakan 
untuk menu burger karena pihak restoran mendapatkan keluhan 
dari konsumen bahwa daging yang di gunakan pada isi burger 
kurang padat. Menurut Jie (2006), slogan pada perusahaan 
merupakan cerminan pada perusahaan tersebut. Kata-kata 
yang digunakan dalam slogan biasanya merupakan visi dan misi 
pada perusahaan tersebut. 
 
4.6.2 Analisis Diagram Kartesius 

Untuk mengetahui atribut yang menjadi prioritas untuk 
dilakukan perbaikan oleh restoran X maka perlu dilakukan 
analisis tingkat kepentingan atribut dengan bantuan diagram 
kartesius. Analisis ini menggunakan data tingkat 
kepentingan/harapan konsumen dan tingkat kepuasan/persepsi. 
Diagram kartesius yang dihasilkan akan menunjukkan letak 
atribut apakah masuk kedalam Kuadran I, Kuadran II, Kuadran 
III atau Kuadran IV.  
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Gambar 4.1 Diagram Kartesius 
Sumber : Data Primer, (2014) 

 
1. Kuadran I (Prioritas I) 

Atribut yang berada pada kuadran I menunjukan 
faktor/atribut yang di anggap mempengaruhi kepuasan 
pelanggan dan dianggap penting, namun manajemen belum 
melaksanakannya sesuai keinginan pelanggan sehingga 
mengecewakan/tidak puas. Atribut yang termasuk dalam 
kuadran I dan perlu dilakukan prioritas perbaikan sesuai dengan 
urutan nilai Gap yang diperoleh yaitu karyawan yang menerima 
konsumen dengan sapa, senyum dan ramah (X5.2), karyawan 
yang tanggap dalam memberikan daftar pilihan menu (X3.1), 
kelengkapan meja (sendok, garpu, pisau, saos dan tisu) yang 
tersedia (X1.3), kondisi restoran dan fasilitas pendukung (ruang 
meeting, toilet dan musholah) yang nyaman dan bersih (X1.2), 
dan karyawan yang selalu siap dalam memenuhi kebutuhan 
konsumen (X3.2). 

Kuadran 1 

Kuadran 3 

Kuadran 2 

Kuadran 4 
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Sebagian besar karyawan yang sedang bertugas di 
restoran X dirasa kurang menerapkan sapa, senyum dan ramah 
oleh konsumen. Hal ini membuat karyawan tidak membangun 
kedekatan dengan konsumen. Padatnya pengunjung sering kali 
membuat konsumen menunggu untuk mendapatkan pelayanan 
dengan waktu yang lama tetapi pelayanan yang ramah dan 
murah senyum akan membuat konsumen sabar menunggu. 
Keramahan adalah bagian terpenting karena berdampak pada 
kepuasan atau kedekatan antara karyawan dan konsumen 
(Hansen, 2003). 

Kurang tanggapnya karyawan dalam memberikan daftar 
pilihan menu dan memenuhi kebutuhan konsumen dikarenakan 
kurangnya jumlah karyawan yang ada terutama pada saat hari-
hari sibuk. Hal ini mengakibatkan kekecewaan terhadap 
konsumen karena konsumen akan menunggu lama untuk 
mendapatkan keinginan mereka dan daftar pilihan menu. 
Apabila konsumen sudah tidak dapat menunggu karyawan 
untuk memberikan daftar menu dan mencatat pesanan mereka 
maka konsumen akan mengambil buku menu yang ada pada 
meja karyawan dan mencatat pilihan menunya sendiri. Hal ini 
sangat disayangkan karena kesiapan karyawan yang optimal 
untuk memenuhi konsumennya akan memberikan pengalaman 
dan kesan yang baik pada konsumen sehingga sehingga citra 
positif akan selalu ada dalam benak pelanggan (Praptiwi dan 
Senda, 2010). 

Karyawan yang datang dengan mengantarkan menu 
pesanan kepada konsumen, hanya memberikan sendok, garpu, 
pisau dan saos sebagai perlengkapan meja. Karyawan tidak 
memberikan kotak tisu kepada konsumen. Hal ini dirasa cukup 
merepotkan bagi konsumen karena mereka harus memanggil 
karyawannya kembali untuk meminta tisu namun seringkali 
kotak tisu yang disediakan isinya tidak penuh. Menurut wiwoho 
(2010), persiapan awal untuk pelayanan dikerjakan dimana 
perlengkapan dan peralatan service yang diperlukan untuk 
menunjang kelancaran operasional pelayanan kepada para 
tamu restoran. Peralatan service tersebut meliputi pisau, 
sendok, garpu, piring, gelas, tisu, dan yang lainnya. Semua 
peralatan dan perlengkapan harus sudah dalam keadaan bersih 
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dan siap untuk digunakan. Hal ini perlu dilakukan setiap waktu 
untuk mempermudah kelancaran pekerjaan pramusaji saat 
restoran dalam keadaan sibuk. 

Kondisi restoran dan fasilitas pendukung (ruang meeting, 
toilet dan musholah) dirasa kurang nyaman dan bersih oleh 
konsumen. Untuk menciptakan suasana restoran yang 
memberikan kesan baik, diperlukan adanya kreativitas dan daya 
seni dalam memberikan penampilan suasana restoran yang 
diinginkan (wiwoho, 2010). Dekorasi yang ada untuk setiap 
lantai baik lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 berbeda-beda. Dekorasi 
pada lantai 1 lebih simple karena hanya terdapat gambar menu 
pada dindingnya. Dekorasi pada lantai 2 jauh lebih menarik 
dengan nuansa warna merah dan terdapat sticker pada dinding-
dindingnya. Dinding pada lantai 3 hanya berwarna putih polos 
dan sudah mulai kotor. Secara keseluruhan, kebersihan pada 
lantai 1 restoran dirasa kurang oleh konsumen karena tidak ada 
pembatasnya antara tempat parkir dan tempat makan. Sering 
kali terdapat lalat atau hewan kecil yang dapat mengganggu 
kenyamanan konsumen. Selain itu, terdapat kritik dari salah 
satu konsumen bahwa dia mengeluhkan bau got yang berada di 
depan restoran. Hal tersebut dapat berpotensi untuk 
mengkontaminasi makanan dan minuman yang telah dipesan 
oleh konsumen. Salah satu tanda buruknya keamanan pangan 
terjadi akibat kontaminasi bahan pangan (Fajri, 2012). 

Kurang siapnya karyawan dalam memenuhi kebutuhan 
konsumen karena kurangnya fasilitas yang ada terutama untuk 
karyawan yang berada di lantai 2. Karyawan yang berada pada 
lantai 2 sering terlihat berlalu lalang karena karyawan tersebut 
harus naik turun tangga untuk menyampaikan pesanan kepada 
bagian dapur yang berada di lantai 1. Hal ini yang 
mengakibatkan karyawan tidak selalu siap diposisinya masing-
masing. Karyawan selalu standby selalu senantiasa untuk 
membantu masalah konsumen (Hansen, 2003). 

Kelima atribut yang perlu dilakukan perbaikan, tiga 
diataranya merupakan faktor manusia (human factor) yaitu yang 
terkait dengan dimensi responsiveness (daya tanggap) dan 
emphaty (empati). Secara umum, suatu usaha yang memiliki 
karyawan yang terbatas membutuhkan karyawan yang mampu 
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mengelolah banyak tugas. Biasanya tugas karyawan dalam 
bidang pelayanan di restoran X yaitu bisa mengerjakan 
keseluruhan tugas secara umum, bisa melayani pelanggan 
sekaligus mengurus masalah keuangan (kasir). Maka dari itu, 
pihak restoran perlu memberikan perhatian khusus terkait 
dengan kualitas jasa yang diberikan oleh karyawannya. Menurut 
Suharno (2008), karyawan pada umumnya semangat bekerja 
pada 3 bulan pertama, setelah itu Manager harus berupaya agar 
karyawan tersebut bisa meningkatkan kinerjanya sehingga 
usahanya akan terus maju. Disinilah gunanya pelatihan untuk 
karyawan. Pada awalnya Manager secara langsung perlu 
meluangkan waktu untuk melatih karyawan agar bisa bekerja 
lebih baik. Berikutnya, Manager perlu mengundang Trainer 
professional atau mengirim karyawan untuk mengikuti training di 
lembaga training terbaik. 
2. Kuadran II (Prioritas II) 

Atribut-atribut yang terletak pada kuadran ini dianggap 
penting dan diharapkan sebagai faktor penunjang bagi 
kepuasan pelanggan sehingga pihak manajemen berkewajiban 
memastikan bahwa kinerja yang dikelolah dapat terus 
mempertahankan prestasi yang telah dicapai. Atribut-atribut 
yang termasuk dalam kuadran ini dan sesuai dengan urutan 
prioritas yang perlu dilakukan yaitu karyawan segera meminta 
maaf bila terjadi kesalahan (X3.3), tempat parkir yang aman 
(X4.2), kualitas produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan 
harga yang ditetapkan (X4.1), dan menu makanan dan 
minuman yang halal (X4.3). 

Karyawan yang bertugas juga tidak luput dari kesalahan 
baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Permintaan 
maaf yang disampaikan pada karyawan akan dapat 
memperbaiki masalah lebih cepat. Sejauh ini, karyawan hanya 
mengucapkan maaf apabila terdapat komplain dari pelanggan 
secara langsung namun karyawan kurang menerapkan 
permintaan maaf apabila mereka kurang tanggap terhadap 
permintaan konsumen. Karyawan juga dirasa kurang cepat dan 
tepat dalam menyajikan makanan dan minuman oleh 
konsumen. Kurang cepatnya karyawan dalam menyajikan 
makanan dan minuman juga diakui oleh Manager restoran X. 
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Untuk itu, saat ini pihak restoran masih memperbaiki system 
kerja mereka. Menurut Lee dan Ramsis (2011), pelanggan 
kadang kala kecewa dengan produk dan layanan yang telah 
diberikan. Hal ini harus disikapi dengan bijak. Sebagai karyawan 
juga harus dapat memberikan solusi yang terbaik agar 
pelanggan tidak kecewa bahkan menjadi pelanggan loyal. 

Sejauh ini tempat parkir yang ada dirasa aman oleh para 
konsumen. Pihak restoran juga tidak mendapati komplain dari 
konsumen mengani tempat parkir. Konsumen tidak pernah 
kehilangan barang atau kendaraan mereka. Hal ini dikarenakan 
karyawan yang bertugas selalu standby sehingga selalu dapat 
melayani keinginan konsumen ketika ingin memarkirkan 
kendaraannya atau mengeluarkan kendaraannya. Harga yang 
ditetapkan juga sesuai yaitu Rp1.000,00 per kendaraan untuk 
sepeda motor dan Rp2.000,00 untuk mobil. Sesuai Perda 
Nomor 2 tahun 2002 tentang retribusi parkir, menyebutkan tarif 
parkir untuk roda dua Rp1.000 dan roda empat Rp2.000. Secara 
keseluruhan baik tingkat pelayanan dan tarif parkir telah sesuai 
menurut konsumen namun luas tempat parkir yang disediakan 
dirasa kurang. Konsumen yang membawa mobil masih merasa 
kesulit untuk mendapatkan tempat parkir dan memarkirkan 
kendaraannya karena sedikitnya lahan yang disediakan untuk 
parkir mobil di restoran X. 

Harga yang ditetapkan oleh restoran X mampu bersaing 
dengan harga-harga yang ditawarkan oleh restoran burger 
lainnya. Harga tersebut sesuai dengan produk serta pelayanan 
yang diberikan. Meskipun menurut sebagian konsumen harga 
yang ditetapkan telah sesuai namun konsumen yang sebagian 
besar merupakan pelajar/mahasiswa menginginkan adanya 
potongan harga yang diberikan khusus bagi mereka (potongan 
pelajar) atau tersedianya menu paket yang harganya lebih 
murah. Pada kenyataannya konsumen akan berperilaku sesuai 
dengan prinsip ekonomi yaitu konsumen akan mengorbankan 
uangnya untuk membeli produk dengan kualitas yang paling 
baik namun tingkat harga yang serendah mungkin (Arifin, 2007). 
Menurut Sunyoto (2013), pada dasarnya faktor yang 
mempengaruhi penetapan harga yaitu memperkirakan 
permintaan produk, reaksi pesaing dan bauran pemasaran. 
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Perkiraan dalam permintaan produk, dilakukan dengan dua 
tahap yaitu memperkirakan berapa besarnya harga yang 
diharapkan dan memperkirakan penjualan dengan harga yang 
berbeda. Reaksi pesaing dapat dilihat dari sumber persaingan 
yaitu produk yang serupa, produk pengganti dan produk yang 
tidak serupa. Bauran pemasaran dapat dilihat dari produk, 
saluran distribusi dan promosi yang dilakukan.  

Logo kehalalan pangan yang ada pada restoran dianggap 
sangat penting bagi konsumen karena dapat memberikan rasa 
aman bagi para konsumen yang sebagian besar adalah muslim. 
Berdasarkan data dari BPS tahun 2010, didapatkan bahwa 
mayoritas masyarakat Kota Malang beragam Islam yaitu 
sebanyak 2.346.252 jiwa sehingga konsumen merasa aman 
ketika mengkonsumsi makanan dan minuman di restoran X. 
Restoran ini telah memiliki sertifikat kehalalan pangan yang 
diberikan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang 
menunjukkan bahwa seluruh bahan yang digunakan dalam 
pembuatan makanan maupun minuman di restoran X terjamin 
kehalalannya atau diijinkan menurut syariat Islam.  
3. Kuadran III (Prioritas III) 

Kuadran ini mempunyai tingkat prestasi atau kinerja aktual 
yang rendah sekaligus dianggap tidak terlalu penting dan atau 
terlalu diharapkan oleh konsumen sehingga manajemen tidak 
perlu memprioritaskan atau terlalu memberikan perhatian pada 
atribut-atribut tersebut. Atribut-atribut yang berada dalam 
kuadran ini sesuai dengan urutan nilai Gap yaitu karyawan yang 
memberikan saran menu terbaik dan info tentang promo yang 
ada (X5.1), koneksi internet (wi-fi) yang tersedia (X1.4), 
karyawan yang cepat dan tepat dalam menyajikan makanan dan 
minuman (X2.1), pemilihan musik dan tingkat volume yang 
diputar (X1.5), karyawan yang berpenampilan rapi dan menarik 
(X1.1), dan perhatian terhadap kritik dan saran yang diberikan 
oleh konsumen (X5.3). 

Karyawan kurang dalam memberikan informasi menu 
terbaik dan menu promo yang adaoleh konsumen. Informasi 
tersebut dirasa penting bagi konsumen karena pada buku menu 
tidak terdapat tanda untuk menu yang “recommended” sehingga 
konsumen merasa kesulitan dalam menentukan menu pilihan 
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mereka. Tak heran jika menu baru atau menu promosi yang ada 
jarang dipilih oleh para konsumen. Hingga saat ini penggunaan 
promosi sistem online (Twitter & Facebook) kurang optimal 
dilakukan oleh pihak restoran X. Restoran ini juga belum 
memiliki website resmi yang dapat digunakan untuk 
memberikan informasi kepada konsumen mengenai menu, 
fasilitas hingga informasi pemasaran lainnya. Menurut 
Kementerian Komunikasi dan Informatika (2013), 
mengungkapkan bahwa pengguna internet di Indonesia saat ini 
mencapai 63 juta orang. Pengguna internet yang kini semakin 
meningkat menjadi peluang bagi restoran X untuk melakukan 
pemasaran dan memperluas pangsa pasar. 

Restoran X menyediakan fasilitas penunjang internet (wi-fi) 
untuk menunjang operasionalnya dan memberikan kenyamanan 
bagi para konsumennya. Koneksi internet (wi-fi) yang tersedia 
dirasa kurang memuaskan bagi konsumen karena koneksinya 
yang tidak merata pada seluruh lantai. Pada lantai 1, koneksi 
internetnya jauh lebih baik bila dibandingkan dengan lantai 2 
dan lantai 3. Keberadaan internet dirasa penting pada era global 
saat ini karena kegunaanya sebagai media informasi, 
hiburan,interaksi sosial, dan kebutuhan pribadi (Rendro, 2010). 

Kesibukan karyawan juga mempengaruhi kecepatan dan 
ketepatan karyawan dalam penyajian menu kepada konsumen. 
Posisi dapur terletak pada lantai 1 restoran sehingga untuk 
mengantarkan menu kepada konsumen yang berada di lantai 2. 
Karyawan harus naik turun tangga terlebih dahulu untuk 
mengantarkan pesanan menu dan memberikan menu kepada 
konsumen. Hal ini dikarenakan tidak ada alat bantu yang 
mempermudah karyawan yang berada di lantai 2 untuk 
memberikan pesanan menu kepada bagian dapur. Makanan 
yang telah siap untuk disajikankepada konsumen yang berada 
di lantai 2, tidak secara langsung diberikan pada konsumen 
namun harus diletakkan pada meja karyawan dilantai 2 terlebih 
dahulu. Selanjutnya karyawan yang bertugas di lantai 2 
memberikan menu pesanan kepada konsumen tersebut. 
Selama ini apabila dalam kondisi ramai, makanan dapat 
disajikan kurang lebih dalam waktu 20 menit. 



57 
 

Selain fasilitas internet (wi-fi) sebagai fasilitas penunjang, 
restoran ini juga memberikan fasilitas musik agar para 
konsumen merasa nyaman. Pada SOP (Standart Operating 
Prosedure) yang telah ditetapkan oleh pihak restoran yaitu 
dilarang menyalakan musik dengan suara keras baik di lantai 1 
dan 2 selama jam operasional, baik ada tamu maupun tidak ada 
demi kenyamanan bersama. Jenis musik yang dilarang untuk 
diputar adalah House Music, Hard Rock/Cadas dan Dangdut 
karena menyesuaikan image pasar. Meskipun hal tersebut tidak 
dilakukan oleh para karyawan, namun jenis lagu yang diputar 
kurang sesuai dengan selera konsumen yang sebagian besar 
adalah kalangan remaja. Pemilihan lagu yang diputar juga 
kurang up date. Pada kenyataannya musik berpotensi untuk 
mempengaruhi perilaku pembelian konsumen (Shimp, 2008). 

Kesesuaian penampilan karyawan sangat diperlukan 
untuk memuaskan konsumen. Menurut para konsumen 
penampilan karyawan di restoran X kurang rapi dan menarik. 
Hal ini dikarenakan seragam yang mereka gunakan. Terdapat 
beberapa jenis seragam yang dikenakan oleh karyawan 
restoran X diantaranya yaitu kemeja berwarna merah dan kaos 
berwarna hitam. Penampilan karyawan dengan menggunakan 
kaos lengan panjang berwarna hitam kurang sesuai bila 
dikenakan karena karyawan akan terlihat kurang professional. 
Penampilan merupakan bentuk citra diri yang terpancar dari 
seseorang karena penampilan merupakan sarana komunikasi 
antara kita sebagai karyawan dengan customer (Irawan,2007) 

Kurangnya ketertarikan konsumen dalam memberikan 
kritik dan saran dikarenakan kurang dekatnya hubungan antara 
konsumen dan pihak restoran. Hal tersebut membuat pihak 
restoran kurang mengetahui keluhan dari konsumen sehingga 
tidak dapat dilakukan perbaikan untuk waktu kedepan. Sejauh 
ini, pihak restoran hanya mendapatkan kritik dan saran dari 
konsumen melalui karyawan yang secara langsung 
diberitahukan oleh konsumen dan selembar kertas yang 
dimasukkan ke dalam kotak kritik dan saran yang telah 
disediakan. Kritik dan saran dapat membangun perusahaan 
untuk lebih baik lagi karena dapat dilakukan perbaikan pada 
masa yang akan datang (Fajri, 2012). 
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4. Kuadran IV (Prioritas IV) 
Kuadran IV dianggap tidak terlalu penting atau terlalu 

diharapkan sehingga pihak manajemen perlu mengalokasikan 
sumber daya yang terkait dengan atribut-atribut tersebut kepada 
atribut-atribut lain yang mempunyai prioritas penanganan lebih 
tinggi yang masih membutuhkan peningkatan. Urutan atribut 
yang terletak pada kuadran ini sesuai dengan nilai Gap yag 
diperoleh adalah porsi makanan dan minuman yang selalu 
konstan (X2.2) dan karyawan yang dapat menjawab pertanyaan 
konsumen baik menu maupun informasi seputar restoran (X2.3). 

Pengalaman konsumen yang datang lebih lebih dari 1 kali 
membuat konsumen dapat mengetahui apakah porsi makanan 
dan minuman yang mereka pesan selalu konstan atau tidak. 
Sejauh ini pihak restoran telah memberikan porsi menu 
makanan dan minuman pesanan konsumen dengan baik. 
Hanya saja terdapat beberapa perubahanpada gelas yang 
digunakan karena menyesuaikan dengan trend saat ini. Hal 
tersebut membuat porsi minuman menjadi berubah dan tidak 
sesuai dengan yang ada pada gambar menu. Perubahan 
fasilitas tersebut sesuai dengan konsumen mereka yang 
sebagian besar merupakan kalangan remaja. Menurut Wiwoho 
(2010), mengikuti trend bukanlah kebutuhan utama. Namun bagi 
remaja, mengikuti trend dapat menarik perhatian mereka. 
Perhatian tersebut yang memicu remaja untuk mencoba 
sesuatu yang baru. 

Kurangnya kedekatan antar konsumen dan karyawan 
membuat konsumen merasa enggan untuk menanyakan 
sesuatu terkait dengan menu dan informasi restoran. Hal ini 
dapat disiasati dengan buku menu yang disediakan oleh 
restoran X. Buku menu yang disediakan telah memberikan 
informasi yang cukup jelas bagi konsumen. Didalam buku menu 
tersebut terdapat gambar menu, harga, dan keterangan isi 
terutama pada menu pilihan burger. Kurangnya minat konsumen 
dalam menanyakan informasi seputar menu membuat menu 
pesanan konsumen cenderung sama dari waktu ke waktu. 
Menurut Dewantara (2011), menu merupakan salah satu unsur 
dari keseluruhan penampilan restoran, mempunyai nilai sebagai 
alat untuk membantu menjual seluruh makanan dan minuman 
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yang disediakan restoran. Menu terdiri dari tiga kebijakan yaitu 
kebijakan pemasaran, kebijakan finansial dan kebijakan 
melayani pemesanan makanan. 
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