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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  Profil Perusahaan 

Sego Njamoer merupakan suatu makanan alternatif 
yang berbahan dasar jamur tiram goreng berbalut nasi yang 
dikemas menyerupai onigiri khas makanan jepang dan dilumeri 
dengan varian sauce. Bisnis makanan ini berawal pada tahun 
2010 yaitu enam mahasiswa ITS Surabaya berhasil mengikuti 
program kreatifitas mahasiswa kewirausahaan yang dibiayai 
oleh DIKTI. Sampai dengan akhir semester pertama 2014 ini 
CV. Sego Njamoer telah membuka 72 outlet yang tersebar di 19 
kota Jawa-Bali. Dari 65 outlet yang tersebar merupakan bisnis 
berkonsep waralaba (franchise) dan sebagian besar terletak di 
sekitar kampus karena disesuaikan dengan segmentasi 
pasarnya menengah kebawah. 

Salah satu outlet yang tersebar di kota Malang ialah 
terletak di Jalan Sigura-gura 68, launching pada bulan maret 
2012 beroperasi setiap harinya mulai pukul 08.00-20.00 WIB. 
Pembagian karyawan diatur berdasarkan shift, yaitu shift pagi 
mulai bekerja dari pukul 08.00-14.00WIB dan shift siang bekerja 
dari pukul 13.00-20.00WIB. Setiap shift hanya terdiri dari satu 
pegawai yaitu pelayan sekaligus merangkap sebagai tukang 
masak produk.     

Berdasarkan Tabel 3.1, Outlet Sigura-gura rata-rata 
mampu memproduksi 165 porsi per hari dengan harga jual Rp 
3.500,00 per porsi. Produk Sego Njamoer telah memiliki 
sertifikasi halal dari lembaga MUI, ijin usaha P.IRT dari Dinas 
perindustrian, STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) dari 
kementerian UMKM, dan dalam proses sertifikasi dari BPOM. 
Selain menu utama nasi jamur, CV. Sego Njamoer juga 
mengembangkan produk lain berupa pentol jamur dijual Rp 
1.500 persatuannya, keripik jamur per kemasan Rp 5.000,00 
dan abon jamur perkemasan 50g dijual dengan harga Rp 
20.000,00 namun variasi produk tersebut masih dipasarkan 
didaerah Surabaya dan sekitarnya. Dalam upaya peningkatan 
kualitas pelayanan terhadap konsumen manajemen memiliki 
metode pengukuran performa karyawan yang dilakukan secara 
diam-diam dengan menghadirkan mystery guest sebagai 
konsumen sekaligus penilai kinerja karyawan. 
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4.2  Karakteristik Responden 
 Responden dalam penelitian ini adalah konsumen Sego 
Njamoer yang sedang mengkonsumsi dan membeli pada saat 
penelitian berlangsung. Berdasarkan perhitungan jumlah 
responden yang telah dihitung, jumlah responden pada 
penelitian ini adalah 93 orang. Responden akan mengisi 
kuisioner yang dapat dilihat pada Lampiran 1, pada kuisioner 
secara rinci dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, 
usia, jumlah pendapatan, lama mengkonsumsi, dan frekuensi 
mengkonsumsi. Karakteristik responden dapat dilihat pada 
Tabel 4.1. 
 
  Tabel 4.1 Karakteristik Responden 

Keterangan Karakteristik  Jumlah  (%)  

Jenis kelamin Laki-laki 39 
54 

42 
58 
 

Perempuan 

Usia <16 tahun 8 
60 
19 
7 

9 
63 
21 
7 
 

16-25 tahun 
26-35 tahun 
>35 tahun 

Pendidikan Terakhir SMP 8 
48 
37 
0 

9 
51 
40 
0 
 

SMA 
Sarjana S-1 

Pasca Sarjana 

Pendapatan 
perbulan 

< Rp 1.000.000 30 
41 
17 
5 

32 
44 
18 
6 
 

Rp 1.000.000- Rp 
2.000.000 

Rp 2.000.001- Rp 
3.000.000 

> Rp 3.000.000 
Lama 

mengkonsumsi 
produk  

< 1 tahun 57 
30 
6 

61 
32 
7 
 

1 – 2 tahun 
> 2 tahun 

Frekuensi 
mengkonsumsi 
produk perbulan 

1 kali  
2-4 kali 
≥ 5 kali 

33 
42 
18 

36 
45 
19 

Sumber: Data Primer Diolah (2014) 
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Berdasarkan Tabel 4.1, responden didominasi oleh 
kaum wanita dengan 58% dari 93 responden dibanding kaum 
pria hanya dengan 42% atau berjumlah 39 orang hal ini sesuai 
dengan pernyataan Nurdianto dalam Kurniawati (2011), bahwa 
tingkat konsumtif perempuan terhadap produk makanan yang 
lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Berdasarkan 
wawancara dengan beberapa responden wanita didapatkan 
bahwa mereka mengkonsumsi produk tersebut karena ukuran 
porsi Sego Njamoer yang kecil sehingga mereka merasa 
nyaman dalam mengkonsumsi produk tersebut sehingga tidak 
khawatir dengan kandungan lemak dan kolesterol yang tinggi. 
Usia responden pada penelitian ini didominasi pada range usia 
16-25 tahun dengan 63% dari jumlah keseluruhan responden. 
Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen produk 
Sego Njamoer digemari oleh kalangan remaja dan mahasiswa 
karena bentuk dan kemasan yang unik serta harga yang 
terjangkau dengan pendapatan mereka. Faktor usia sangat 
menentukan penilaian yang diberikan responden terhadap suatu 
produk. Perbedaan tingkat usia menimbulkan perbedaan 
pertimbangan dalam memutuskan untuk membeli dan 
mengkonsumsi suatu produk (Lhatif, 2011). 

Pada segi pendidikan sebagian besar responden pada 
penelitian ini ialah SMA dengan prosentase 51% dan diikuti oleh 
sarjana dengan jumlah 37 orang atau 40% dari total responden. 
Dari hasil tersebut menujukkan bahwa segmentasi pasar dari 
produk Sego Njamoer ialah kalangan mahasiswa dan pelajar. 
Hal tersebut memperkuat pernyataan dari pendiri CV. Sego 
Njamoer Mahendra (2014) pada harian surya, “Mayoritas 70% 
outlet kami berada disekitar kampus. Pasar kami memang di 
mahasiswa dan pelajar, peluang masih terbuka lebar di 
Jakarta.” 

Pendapatan untuk sebagian besar responden dengan 
persentase 44% terdapat pada range antara Rp 1.000.000-Rp 
2.000.000. Hal tersebut mengartikan bahwa responden 
termasuk pada kelas dengan pendapatan menengah kebawah, 
karena tingkat pendapatan konsumen berada atau dibawah 
standar UMK (Upah Minimum Kota) Malang pada tahun 2014 
yakni sebesar Rp 1.885.000 (BPS, 2014). Lhatif (2011), 
menjelaskan bahwa pendapatan yang dimiliki konsumen 
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menunjukkan tingkat daya beli konsumen dalam membeli suatu 
produk. Responden pada umumnya dapat digolongkan pada 
kelas menengah kebawah sehingga daya beli terbesar terdapat 
pada konsumen dengan pendapat kurang dari Rp 2 juta 
perbulan. 

Responden mengenal produk Sego Njamoer sebagian 
besar kurang dari satu tahun, hal ini ditunjukkan dengan hasil 
penilitian yaitu 61% responden mengkonsumsi produk kurang 
dari satu tahun. Frekuensi responden mengkonsumsi produk 
Sego Njamoer bervariasi yaitu 1 kali dalam satu bulan sebanyak 
36%, konsumsi 2-4 kali dalam satu bulan sebanyak 45%, dan 
responden yang mengkonsumsi Sego Njamoer lebih dari 5 kali 
dalam satu bulan sebanyak 19%. Frekuensi mengkonsumsi 
akan menunjukkan tingkat kepuasan konsumen terhadap 
produk diberikan perusahaan. Kepuasan konsumen terhadap 
suatu produk sangat berkaitan dengan keseringan 
mengkonsumsi produk tersebut, semakin konsumen puas maka 
frekuensi mengkonsumsi suatu produk akan semakin besar, hal 
ini sesuai dengan pernyataan Kotler (2007) bahwa semakin 
tinggi tingkat keseringan mengkonsumsi suatu produk maka 
loyalitas terhadap produk tersebut semakin besar. 

 
4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 
 Pada penelitian ini dilakukan pengujian instrumen 
(kuisioner) dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 
Output hasil uji validitas menggunakan program SPSS Statistic 
17.0 dapat dilihat pada Lampiran 2, sedangkan ringkasan dari 
uji validitas data disajikan dalam Tabel 4.2, dimana dapat 
dikatakan valid karena diketahui bahwa seluruh nilai indikator 
memiliki pearson correlation lebih dari rtabel sebesar 0.3 (Nazir, 
2003). 
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas 

Variabel Indikator rhitung rtabel Keterangan 

Tampilan Fisik 
(Tangible) 

A1 0,549 0.197 Valid 
A2 0.565 0.197 Valid 
A3 0,737 0.197 Valid 
A4 0,680 0.197 Valid 
A5 0,824 0.197 Valid 
A6 0,696 0.197 Valid 
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Variabel Indikator rhitung rtabel Keterangan 

Kehandalan 
(Reliability) 

B1 0,586 0.197 Valid 
B2 0,907 0.197 Valid 
B3 0,844 0.197 Valid 
B4 0,871 0.197 Valid 
B5 0,907 0.197 Valid 
B6 0,708 0.197 Valid 

Daya Tanggap 
(Responsivness) 

C1 0,591 0.197 Valid 
C2 0,745 0.197 Valid 
C3 0,648 0.197 Valid 
C4 0,928 0.197 Valid 

Jaminan 
(Assurance) 

D1 0,881 0.197 Valid 
D2 0,415 0.197 Valid 
D3 0,712 0.197 Valid 
D4 0,760 0.197 Valid 

Empati 
(Empathy) 

E1 0,894 0.197 Valid 
E2 0,951 0.197 Valid 
E3 0,762 0.197 Valid 
E4 0,794 0.197 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah (2014). 
 

Untuk mengukur konsistensi sebuah instrumen 
penelitian yaitu kuisioner diperlukan uji reliabilitas. Suatu 
instrumen dapat dikatakan andal (reliable) bila memiliki koefisien 

keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih (Arikunto, 2002). 
Adapun hasil hasil uji reliabilitas menggunakan program SPSS 

Statistic 17.0 dapat dilihat pada Lampiran 3, sedangkan 
ringkasan dari uji validitas data disajikan dalam Tabel 4.3. 

 
Tabel.4.3 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Jumlah 
Indikator 

Cronbach 
Alpha 

Keterangan 

Tampilan Fisik 
(Tangible) 

6 0,766 Reliabel 

Kehandalan (Reliability) 6 0,800 Reliabel 
Daya Tanggap 

(aresponsivness) 
4 0,791 Reliabel 

Jaminan (Assurance) 4 0,776 Reliabel 
Empati (Empathy) 4 0,828 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah (2014). 
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4.4 Analisis Hasil Pengolahan Data dengan Metode 
Servqual 
 Tingkat kepuasan konsumen diketahui dengan cara 
membandingkan tingkat persepsi dengan tingkat harapan 
konsumen, nilai ini didapat dari data pengamatan persepsi dan 
harapan yang dapat dilihat pada Lampiran 3. Persepsi 
konsumen adalah pandangan terhadap pelayanan yang telah 
dirasakan oleh konsumen, sedangkan harapan konsumen ialah 
keyakinan seseorang tentang pelayanan yang akan diterima 
pada saat konsumen melakukan transaksi sebagai tolak ukur 
sebelum mengambil keputusan (Musanto, 2014). Persepsi 
konsumen tentang kualitas pelayanan sangat penting bagi 
perusahaan. Karena persepsi konsumen mengacu pada 
perasaan terhadap pelayanan yang diterimanya dan yang 
dibayangkan akan diterimanya. Jika kualitas jasa yang diterima 
melebihi apa yang dibayangkannya maka konsumen akan 
merasa puas dan penilaian tentang kualitas pelayanan jasa 
tersebut akan tinggi. Namun, bila yang terjadi adalah sebaliknya 
maka konsumen akan merasa kecewa dan penilaian tentang 
kualitas pelayanan tersebut rendah. Melalui perbandingan 
tersebut diperoleh suatu tingkat kesesuaian masing-masing 
faktor. Tingkat kesesuaian ini menunjukkan urutan prioritas 
peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 
konsumen. 
 Analisis tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas 
pelayanan produk Sego Njamoer ini menggunakan metode 
Servqual melalui tiga tahapan analisis data. Langkah pertama 
yaitu analisis faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas 
pelayanan (Analisis Bobot). Kedua, analisis tingkat kepuasan 
konsumen atas kualitas pelayanan yang diberikan. Ketiga yaitu 
analisis tingkat kesesuaian antara kinerja kualitas pelayanan 
dengan kepentingan konsumen dan menggambar pada diagram 
kartesius. Berikut penjelasan tentang tahapan analisis tingkat 
kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan produk 
olahan jamur tiram: 
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4.4.1 Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kualitas 
Pelayanan 
Sebelum mengetahui nilai servqual untuk mengetahui 

tingkat kepuasan konsumen, maka didapatkan terlebih dahulu 
nilai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan dalam 
dimensi servqual. Nilai atau bobot faktor yang mempengaruhi 
kualitas pelayanan diperoleh dari responden sesuai dengan 
tingkat kepentingan yang mereka utamakan. Responden 
memberikan nilai terbesar untuk dimensi yang mereka anggap 
paling penting hingga terkecil untuk dimensi yang mereka 
anggap kurang mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan. 
Format pengisian bobot faktor-faktor yang mempengaruhi 
kualitas pelayanan dapat dilihat pada Lampiran 1 bagian ke-2. 

Dalam penelitian ini didapatkan tingkat faktor yang 
mempengaruhi kualitas pelayanan secara berurutan mulai dari 
yang terpenting ialah faktor jaminan, faktor daya tanggap, faktor 
kehandalan, faktor tampilan fisik, dan faktor empati. Adapun 
nilai (bobot) rata-rata faktor yang mempengaruhi kualitas 
pelayanan dapat dilihat pada Tabel 4.4  

 
Tabel 4.4 Nilai Rata-Rata Faktor Yang Mempengaruhi 
Kualitas Pelayanan 
No Pernyataan Nilai 

Rata-
Rata 

1 Faktor Jaminan, meliputi pengetahuan pegawai 
akan proses pembuatan produk sehingga 
menghasilkan produk yang sesuai dengan standar 
sehingga konsumen merasa aman, nyaman, dan 
percaya akan produk yang dikonsumsi. 

 
24 

2 Faktor Daya tanggap, kesediaan pegawai untuk 
membantu para pelanggan dalam menyediakan 
layanan dengan cepat dan tepat, kemampuan untuk 
membantu memberikan informasi produk yang 
dibutuhkan konsumen. 

 
23 

3 Faktor Kehandalan, kemampuan pegawai 
menyajikan kinerja layanan seperti yang dijanjikan 
dengan handal dan akurat, produk yang dihasilkan 
sesuai dengan yang dijanjikan (Tingkat kematangan 
Jamur, nasi, dan rasa produk). 

 
21 
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No Pernyataan Nilai 
Rata-
Rata 

4 Faktor Tampilan fisik, meliputi pelayanan yang 
diberikan mulai dari fasilitas fisik, perlengkapan, 
tampilan pegawai, kebersihan outlet, tampilan fisik 
penyajian. 

18 
 

5 Faktor Empati, meliputi perhatian yang diberikan 
oleh pelayan dengan lebih memahami keinginan 
konsumen 

 
14 

 
 Faktor jaminan yang meliputi pengetahuan pegawai 
akan proses pembuatan produk sehingga menghasilkan produk 
yang sesuai dengan standar perusahaan sehingga konsumen 
merasa aman, nyaman, dan percaya akan produk yang 
dikonsumsi merupakan faktor yang mereka anggap paling 
penting dalam mempengaruhi kualitas pelayanan dengan 
mendapatkan nilai rata-rata 24 dari total nilai 100 atau dengan 
kata lain mendapatkan bobot 0.24. Menurut Yola (2013), Skor 
faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan (bobot) 
merupakan penilaian yang diberikan responden terhadap 
dimensi variabel yang mempengaruhi kualitas pelayanan dan 
total bobot harus bernilai 100. Dengan pengetahuan pegawai 
tentang proses produksi, tingkat kebersihan mulai dari peralatan 
yang digunakan, kualitas bahan baku mulai dari penyortiran 
sampai bentuk fisik bahan dalam proses produksi diharapkan 
mampu penghasilkan produk yang dapat memberikan rasa 
aman dan nyaman terhadap konsumen dalam mengkonsumsi 
Sego Njamoer. 
 Kemudian pada urutan kedua terdapat faktor daya 
tanggap meliputi kesediaan pegawai untuk membantu para 
pelanggan dalam menyediakan layanan dengan cepat dan tepat 
seperti segera melayani menanyakan pesanan dan 
memasakkan pesanan konsumen, kemampuan untuk 
membantu memberikan informasi produk yang dibutuhkan 
konsumen dengan memasang media marketing memperoleh 
nilai rata-rata 23 dari nilai total 100. Pada urutan ketiga faktor 
kehandalan yakni kemampuan pegawai menyajikan kinerja 
layanan seperti yang dijanjikan dengan handal dan akurat, 
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produk yang dihasilkan sesuai dengan yang dijanjikan seperti 
tingkat kematangan jamur, ukuran jamur tiram yang sesuai 
standar perusahaan, kematangan nasi, dan rasa produk yang 
sesuai dengan pesanan mendapatkan bobot 0,21. 
 Faktor tampilan fisik yang meliputi pelayanan yang 
diberikan mulai dari fasilitas fisik outlet seperti perlengkapan 
peralatan produksi mulai dari cetakan nasi, Rice Cooker, termos 
nasi, sampai dengan wajan bersih. Tampilan pegawai baik dari 
seragam maupun fisik, kebersihan outlet, tampilan fisik 
penyajian seperti keadaan kemasan berada pada urutan ke-
empat dengan bobot 0,18. Dan pada urutan terakhir faktor yang 
mempengaruhi kualitas pelayanan terdapat faktor empati yang 
memiliki arti kinerja pegawai dalam memberikan perhatian 
dengan lebih memahami keinginan konsumen, dalam penelitian 
ini meliputi penjagaan outlet dari asap rokok, komunikasi 
terhadap konsumen dengan ramah, mengucapkan salam ketika 
konsumen dating, hingga mengucapkan terima kasih ketika 
konsumen selesai membeli produk mendapatkan nilai rata-rata 
14 pada faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan. 
 
4.4.2 Analisis Tingkat Kesesuaian antara Kinerja Kualitas 

Pelayanan dengan Kepentingan Konsumen (Analisis 
Kualitas Pelayanan) 
Analisis kualitas pelayanan digunakan untuk mengetahui 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh CV. Sego Njamoer 
dalam memenuhi kepuasan konsumen. Analisis ini digunakan 
untuk mengetahui posisi atribut kualitas pelayanan Sego 
Njamoer berdasarkan harapan mengenai tingkat kepentingan 
(ekspektasi) dan kinerja (persepsi) menurut konsumen. Selain 
itu, juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi tindakan apa 
yang harus dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan posisi 
atribut (Rahmawati, 2010). Hasil analisis dapat dilihat pada 
Tabel 4.5, dari perhitungan tingkat kesesuaian antara penilaian 
kualitas pelayanan dengan kepentingan konsumen, maka dibuat 
suatu bentuk penilaian khusus yang menjadi dasar suatu 
keputusan untuk mempertahankan prestasi atau melakukan 
perbaikan (Atina, 2010). 

Tolak ukur batas pengambilan keputusan dalam 
penelitian ini adalah 99.66%, yang didapat dari perhitungan nilai 
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rata-rata persentase tingkat kesesuaian dari seluruh atribut 
pertanyaan. Berdasarkan pada Tabel 4.5 terdapat 7 atribut yang 
tidak memenuhi nilai kualitas pelayanan melebihi harapan 
konsumen atau harus dilakukan suatu perbaikan untuk 
memenuhi kepuasan konsumen, sedangkan terdapat 17 atribut 
yang telah memenuhi kualitas pelayanan melebihi harapan 
konsumen dengan nilai kesesuaian diatas 99.66% atau 
dilakukan suatu usaha untuk mempertahankan kepuasan 
konsumen. 
 Atribut yang harus dilakukan suatu perbaikan antara lain 
pada dimensi tangible ialah kebersihan dan kerapian penataan 
peralatan tersebut di outlet, pegawai membersihkan sampah di 
sekitar outlet, pegawai membersihkan nasi dan jamur yang 
berceceran, dan kerapian dari pegawai baik dari seragam 
maupun fisik. Pada dimensi kehandalan (tangible) tidak 
ditemukan atribut yang tidak memenuhi kepuasan konsumen, 
sedangkan pada dimensi daya tanggap (responsiveness) 
terdapat atribut pegawai memasang media marketing sesuai 
standar yang tidak memenuhi tingkat kesesuaian antara kinerja 
dengan harapan konsumen. Pada dimensi assurance hanya 
terdapat dua atribut yang tidak memenuhi kepuasan konsumen 
ialah penggunaan sarung tangan saat memotong jamur dan 
penggunaan sarung tangan saat mencetak Sego Njamoer. Dan 
pada dimensi empati juga tidak ditemukan atribut yang tidak 
memenuhi kepuasan konsumen. Perhitungan tingkat 
kesesuaian dapat dilihat pada Lampiran 4 
 
Tabel 4.5 Tingkat Kesesuaian Kualitas Pelayanan 

No Atribut Skor 
Persepsi 

(X) 

Skor 
Harapan 

(Y) 

Tingkat 
kesesuai

an (%) 

A Tampilan Fisik (Tangible)  

1 Kelengkapan Peralatan Produksi. 381 372 102.42 

2 Kebersihan & Kerapian penataan 
peralatan tersebut di outlet. 

348 357 97.48 

3 Pegawai membersihkan sampah di 
sekitar outlet. 

358 390 91.80 

4 Pegawai membersihkan nasi & jamur 
yang berceceran. 

339 367 92.37 
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No Atribut Skor 
Persepsi 

(X) 

Skor 
Harapan 

(Y) 

Tingkat 
kesesuai

an (%) 

5 Keadaan kemasan yang disajikan ke 
konsumen baik. 

395 396 99.75 

6 Kerapian dari pegawai baik dari 
seragam dan fisik. 

332 341 97.36 

B Kehandalan (Reliability) 

7 Jamur dipotong dengan ukuran SOP 333 317 105.05 

8 Penggunaan timbangan saat menakar 
jamur dengan berat sesuai SOP. 

317 307 103.26 

9 Penggunaan Timer selama 12 menit 
selama memasak Jamur tiram. 

357 351 101.71 

10 Membolak-balik double pan jamur saat 
memasak jamur. 

330 325 101.54 

11 Pengadukan jamur dan bumbu selama 
±30 detik. 

346 341 101.47 

12 Tempat mengaduk bumbu original dan 
spicy berbeda. 

356 357 99.72 

C Daya Tanggap   (Responsiveness)  

13 Pegawai memasang Media marketing 
sesuai standar  

346 373 92.76 

14 Pegawai segera melayani konsumen.  390 391 99.74 

15 Pegawai Menawarkan varian lain 
selain yang dipesan konsumen. 

376 350 107.43 

16 Menawarkan PROMO Sego Njamoer  371 372 99.73 

D Jaminan (Assuarance)  

17 Penggunaan sarung tangan saat 
memotong jamur. 

371 389 95.37 

18 Membuang jamur jika ada yang rusak. 365 360 101.39 

19 Penggunaan sarung tangan saat 
mencetak Sego Njamoer. 

372 400 93.00 

20 Tidak memakai sarung tangan saat 
menyentuh uang. 

401 377 106.37 

E Empati (Empathy)    

21 Penjagaan outlet terhadap asap rokok 
dari pegawai. 

381 382 99.73 

22 Mengucapkan salam ketika konsumen 
datang. 

363 360 100.83 

23 Mengajak konsumen berkomunikasi 
dengan senyum dan supel. 

362 350 103.43 

24 Mengucapkan terima kasih setelah 
konsumen membeli. 

383 349 109.74 

 Sumber: Data Primer Diolah, 2014 
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4.4.3 Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen 
Setelah mendapatkan urutan kepentingan faktor (bobot) 

yang mempengaruhi kualitas pelayanan, langkah selanjutnya 
ialah mengetahui tingkat kepuasan konsumen. Analisis tingkat 
kepuasan konsumen digunakan untuk mengetahui tingkat 
kepuasan konsumen terhadap variabel kualitas pelayanan yang 
telah diberikan oleh CV. Sego Njamoer. Untuk mengetahui 
tingkat kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan mencari 
nilai gap antara persepsi dengan harapan konsumen yang dapat 
dilihat pada Lampiran 5, kemudian nilai gap dikalikan dengan 
bobot setiap dimensi yang perhitungannya dapat dilihat pada 
Lampiran 6. Sedangkan hasil tingkat kepuasan konsumen dapat 
dilihat pada Tabel 4.6. 
Tabel 4.6 Nilai Kepuasan Konsumen Tiap Variabel 

NO Variabel Nilai 
Kepuasan 

Keterangan 

1 Tampilan Fisik (Tangible) -0.014 Tidak Puas 
2 Kehandalan (Reliability) 0.001 Puas 
3 Daya Tanggap 

(Responsiveness) 
0.001 Puas 

4 Jaminan (Assurance) -0.020 Tidak Puas 
5 Empati (Empathy) 0.005 Puas 

  Sumber: Data Primer Diolah (2014). 
Dari hasil perhitungan servqual didapatkan dua variabel 

bernilai negatif (-) atau bernilai <0≤-1, dan tiga variabel bernilai 
positif (+) atau bernilai >0≤1, hal ini menunjukkan bahwa 
konsumen produk Sego Njamoer belum menemukan kepuasan 
pada dimensi tampilan fisik (tangible) dan jaminan (assurance), 
sedangkan tiga variabel seperti kehandalan (reliability), daya 
tanggap (responsiveness), dan empati (empathy) dianggap 
telah memenuhi kepuasan konsumen. Hal tersebut sesuai 
dengan pendapat Rahmawati (2010), servqual skor (-) negatif 
menunjukan bahwa terdapat indikasi adanya gap kualitas pada 
atribut kualitas tersebut. Sedangkan servqual skor (+) positif 
menunjukan indikasi kualitas yang cukup memuaskan 
pelanggan. 

Berikut penjelasan tentang hasil tingkat kepuasan 
konsumen terhadap kualitas pelayanan berdasarkan setiap 
dimensi: 
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a. Tampilan Fisik (Tangible) 
Dimensi tangible merupakan kemampuan dalam 

menyediakan dan menampilkan fasilitas fisik, kualitas 
produk, dan sarana komunikasi. Dalam penelitian ini dimensi 
tangible meliputi kelengkapan peralatan produksi seperti 
cetakan nasi, tempat jamur matang, rice cooker, termos 
nasi, sutil, wajan bersih, timer, dan sarung tangan. Dimensi 
tangible juga meliputi kebersihan dan kerapian penataan 
peralatan tersebut di outlet, pegawai membersihkan sampah 
di sekitar outlet, pegawai membersihkan nasi dan jamur 
yang bercecer sebelum atau sesudah memasak, keadaan 
kemasan yang disajikan ke konsumen baik, dan kerapian 
dari pegawai baik dari seragam dan fisik. Berdasarkan Tabel 
4.6 kinerja kualitas pelayanan dimensi tampilan fisik 
(tangible) belum sesuai dengan harapan konsumen karena 
memiliki nilai kepuasan negatif sebesar 0.014. Variabel 
tangible ini perlu mendapatkan perhatian agar dilakukan 
evaluasi dan perbaikan. Perusahaan harus lebih 
memperhatikan kebersihan dan kerapian penataan 
peralatan tersebut di outlet untuk meningkatkan kepuasan 
konsumen, pelayan harus lebih memperhatikan kebersihan 
lingkungan sekitar outlet untuk membuat konsumen lebih 
nyaman dalam mengkonsumsi, keadaan kemasan yang 
disajikan ke konsumen baik juga harus lebih diperhatikan, 
serta kerapian dari pegawai baik dari seragam yang dipakai 
maupun fisik pelayanan harus lebih diperhatikan. 

Tabel 4.5 menunjukkan tingkat kesesuaian kualitas 
pelayanan terdapat dua atribut yang memenuhi kepuasan 
konsumen yaitu tentang kelengkapan peralatan produksi 
dengan tingkat kesesuaian diatas batas tolak ukur, dan 
keadaan kemasan yang disajikan kepada konsumen dalam 
keadaan baik. Kelengkapan peralatan produksi salah satu 
faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen 
sesuai dengan pendapat Kaihatu (2008), yaitu kondisi fisik 
yang ada dalam memberikan pelayanan meliputi fasilitas 
fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi. 
Dimensi tangible umumnya digunakan perusahaan untuk 
menaikkan image dimata konsumen. 
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b. Kehandalan (Reliability) 
Dimensi kehandalan merupakan kesediaan untuk 

membantu para pelanggan dengan menyediakan layanan 
yang cepat dan tepat. Dalam penelitian ini dimensi reliability 
meliputi pemotongan jamur tiram sesuai dengan ukuran 
SOP (Standar) perusahaan, penggunaan timbangan saat 
menakar jamur dengan berat sesuai SOP, penggunaan 
timer selama 12 menit selama memasak jamur tiram, 
membolak-balik double pan jamur saat memasak jamur 
kurang lebih tiap 4 menit, pengadukan jamur dan bumbu 
selama 30 detik, dan mengaduk bumbu original dan spicy di 
tempat yang berbeda. Berdasarkan Tabel 4.6 kinerja 
kualitas pelayanan, dimensi kehandalan (reliability) telah 
memenuhi harapan konsumen karena memiliki nilai 
kepuasan positif sebesar 0.001. Dari enam atribut yang 
terdapat pada dimensi kehandalan seluruhnya memiliki nilai 
tingkat kesesuaian diatas batas tolak ukur, sehingga seluruh 
atribut dalam dimensi reliability mampu memenuhi kepuasan 
konsumen. Dengan ukuran bahan baku sesuai standar 
perusahaan, maka konsumen merasa puas dengan produk 
yang mereka konsumsi. Penggunaan timbangan saat 
menakar jamur dalam proses produksi membuat konsumen 
merasa aman dan yakin dengan produk yang mereka 
konsumsi karena memiliki standar kualitas yang baik. 
Penggunaan timer selama proses produksi mampu 
meyakinkan konsumen bahwa produk yang mereka 
konsumsi aman dan mampu memberi kepuasan. 

Pengadukan jamur dengan bumbu yang sesuai standar 
dan tempat yang digunakan untuk mengaduk bumbu 
dibedakan sesuai dengan varian rasa mampu meningkatkan 
kepuasan konsumen. Setiap perusahaan memiliki cara dan 
standar operasi masing-masing untuk membuat konsumen 
mereka puas yang mampu meningkat volume penjualan 
(Atina, 2010). Dengan kemampuan perusahan memberikan 
pelayanan dengan handal (reliabel) maka mampu 
meningkatkan kepuasan konsumen, hal ini sesuai dengan 
pendapat Kaihatu (2008), kemampuan menyajikan kinerja 
layanan seperti yang dijanjikan dengan handal dan akurat 
oleh perusahaan mampu membuat konsumen merasa puas. 
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c. Daya Tanggap (Responsiveness) 

 Dimensi daya tanggap merupakan kesediaan 
perusahaan dalam membantu konsumen serta tanggap 
menghadapi setiap permasalahan. Dalam pengukurannya 
didasarkan pada kemampuan perusahan dalam membantu 
konsumen mendapatkan produk atau pegawai memasang 
media marketing sesuai satandar, pegawai segera melayani 
dengan menanyakan, mencatat, dan memasak pesanan 
konsumen, pegawai menawarkan varian lain selain yang 
dipesan konsumen, dan pelayan menawarkan promo Sego 
Njamoer kepada konsumen. 
 Berdasarkan Tabel 4.6 kinerja kualitas pelayanan 
dimensi responsiveness telah memenuhi harapan konsumen 
karena memiliki nilai kepuasan positif sebesar 0.001. 
Meskipun telah memenuhi harapan konsumen, variabel 
responsiveness ini perlu mendapatkan perhatian agar 
dilakukan evaluasi dan perbaikan karena teradapat satu 
atribut yang memiliki tingkat kesesuaian dibawah batas ukur 
99.66% yaitu informasi atau media marketing yang 
terpasang kurang mampu menekan gap antara harapan 
konsumen dengan kenyataan yang ada. Konsumen 
membutuhkan informasi suatu produk dengan lengkap 
seperti harga, komposisi, dan kandungan gizi untuk 
memenuhi kebutuhan mereka (Yola, 2013). Namun dalam 
Tabel 4.5 tingkat kesesuaian kualitas pelayanan terdapat 
tiga atribut yang memenuhi kepuasan konsumen antara lain 
pelayan segera melayani dengan menanyakan, mencatat, 
dan memasak pesanan konsumen. Atribut tersebut memiliki 
nilai tingkat kesesuaian diatas batas ukur yakni 100.71% 
sehingga mampu memenuhi kepuasan konsumen, dengan 
segera melakukan pelayanan maka konsumen merasa lebih 
diperhatikan dan nyaman sehingga membuat mereka puas. 
 Atribut lain seperti pelayan menawarkan varian lain 
selain yang dipesan konsumen juga telah memenuhi 
kepuasan konsumen karena memiliki nilai tingkat 
kesesuaian diatas batas ukur yakni 107.43%. Informasi 
tentang varian produk dibutuhkan oleh konsumen sebagai 
bentuk variasi pilihan produk yang mereka konsumsi (Yola, 
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2013). Dan atribut menawarkan produk promo atau promo 
event yang ada pada outlet Sego Njamoer tersebut juga 
telah memenuhi kesesuaian antara harapan konsumen 
dengan kenyataan atau persepsi konsumen. 
 

d. Jaminan (Assurance) 
Dimensi jaminan merupakan kemampuan dalam 

memberikan kepastian pelayanan sebagai upaya 
menimbulkan kepercayaan bagi konsumen terhadap 
perusahaan mencakup pengetahuan, kesopanan, dan 
kemampuan para staff. Dalam penelitian ini dimensi jaminan 
diberikan batasan masalah saat proses produksi 
berlangsung, sehingga pengukurannya meliputi penggunaan 
sarung tangan saat memotong jamur, membuang jamur jika 
ada yang rusak atau berulat, penggunaan sarung tangan 
saat mencetak Sego Njamoer, dan tidak memakai sarung 
tangan saat menyentuh uang. 

Berdasarkan Tabel 4.6 kinerja kualitas pelayanan, 
dimensi jaminan (assurance) belum sesuai dengan harapan 
konsumen karena memiliki nilai kepuasan negatif sebesar 
0.020. Variabel assurance ini perlu mendapatkan perhatian 
agar dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai 
kepuasan konsumen. Perusahaan harus lebih 
memperhatikan penggunaan sarung tangan saat memotong 
jamur oleh perusahaan karena memiliki nilai tingkat 
kesesuaian dibawah batas ukur sehingga konsumen merasa 
produk kurang terjamin higienitasnya. Selain itu perusahaan 
juga harus lebih memperhatikan kinerja pelayan dalam 
penggunaan sarung tangan saat mencetak produk Sego 
Njamoer karena belum memenuhi kepuasan konsumen 
dengan dibuktikannya tingkat kesesuaian yang dibawah 
99.66%. Pengetahuan para pelayan akan kebersihan saat 
proses produksi mampu meningkatkan rasa aman dan 
keyakinan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk 
sehingga mampu meningkatkan kepuasannya, hal ini sesuai 
dengan pendapat Mahendraswari (2013), bahwa 
pengetahuan dan kemampuan para staff akan menimbulkan 
kepercayaan yang mampu meningkatkan kepuasan 
konsumen. Namun dalam Tabel 4.5 tingkat kesesuaian 
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kualitas pelayanan terdapat dua atribut yang memenuhi 
kepuasan konsumen yaitu tentang membuang jamur yang 
rusak (sortir) saat proses produksi, dan tidak memakai 
sarung tangan saat menyentuh uang. Proses seleksi bahan 
baku dengan membuang jamur yang telah rusak mampu 
memberi jaminan rasa aman dan higienis kepada konsumen 
terhadap produk yang mereka konsumsi sehingga mampu 
meningkatkan kepuasannya. Konsumen merasa sesuai 
dengan apa yang mereka harapkan dengan tingkat 
kesesuaian diatas tolak ukur yakni sebesar 106.37% karena 
pelayan tidak memakai sarung tangan saat menyentuh 
uang, sehingga produk akan terbebas dari kuman yang 
berasal dari uang. 

 
e. Empati (Empathy) 

Dimensi empati merupakan gambaran persepsi 
konsumen atas bentuk kepedulian dan perhatian pribadi 
perusahaan kepada konsumen. Dalam penelitian ini 
pengukurannya meliputi penjagaan outlet terhadap asap 
rokok dari pegawai, pengucapan salam ketika konsumen 
datang, mengajak konsumen berkomunikasi dengan 
senyum dan supel, dan pengucapan terima kasih setelah 
konsumen membeli. Berdasarkan Tabel 4.6 kinerja kualitas 
pelayanan, dimensi empati telah memenuhi harapan 
konsumen karena memiliki nilai kepuasan positif sebesar 
0.005. 

Meskipun telah memenuhi harapan konsumen, variabel 
empathy perlu mendapatkan perhatian agar dilakukan 
evaluasi dan perbaikan untuk atribut penjagaan outlet 
terhadap asap rokok dari pegawai dengan tingkat 
kesesuaian diambang batas ukur sebesar 99.73%. 
Penjagaan outlet dari asap rokok merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen, 
sesuai dengan pendapat Yola (2013), dimensi empati 
meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, perhatian 
pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan, namun upaya 
yang dilakukan perusahaan kurang maksimal dengan 
adanya gap antara persepsi dan harapan konsumen 
berdasarkan tingkat keseuaian tersebut. 
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4.4.4 Analisis Prioritas Tingkat Kepuasan 

Setelah mengetahui nilai Servqual setiap dimensi maka 
dapat ditentukan dimensi mana saja yang harus diprioritaskan 
dalam upaya perbaikan kinerja untuk dapat meningkatkan 
kepuasan konsumen. Pada Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa 
terdapat dua dimensi yang memiliki nilai kepuasan negatif yaitu 
dimensi tampilan fisik (tangible) dan dimensi jaminan 
(assurance). Meskipun tangible memiliki nilai kepuasan negatif 
lebih kecil dari pada assurance, dimensi tersebut tetap menjadi 
prioritas utama bagi perusahaan untuk dilakukan peningkatan 
kinerja. Hal itu disebabkan karena sebagian besar atribut pada 
dimensi tersebut yaitu empat dari enam dimensi tidak memenuhi 
tingkat kesesuaian kualitas pelayanan atau nilai tingkat 
kesesuaian dibawah batas standar kesesuaian 99.66%. 
Sedangkan pada dimensi empati (empathy), daya tanggap 
(responsiveness), dan kehandalan (reliability) yang telah 
mampu memenuhi harapan konsumen tetap dilakukan 
peningkatan kinerja agar mampu menjaga kepuasan konsumen. 

Pada dimensi reliability dan responsiveness memiliki 
nilai kepuasan yang sama yaitu positif 0.001, namun pada 
tingkat kesesuaian kualitas pelayanan dapat diketahui bahwa 
pada dimensi responsiveness masih terdapat atribut yang belum 
memenuhi harapan konsumen yaitu atribut pegawai memasang 
media marketing sesuai standar perusahaan memiliki 
prosentase kesesuaian dibawah 99.66%. Oleh karena itu 
dimensi responsiveness lebih diutamakan peningkatan kinerja 
dari pada dimensi reliability. Berikut urutan prioritas peningkatan 
kinerja pada setiap dimensi berdasarkan metode servqual 
adalah (1) tangible, (2) assurance, (3) responsiveness, (4) 
reliability, (5) empathy. 
 
 
4.4.5 Analisis Diagram Kartesius 
 Setelah diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja 
dengan harapan konsumen, selanjutnya dilakukan analisis 
kepentingan-kinerja. Analisis ini digunakan untuk mengetahui 
posisi atribut kualitas pelayanan Sego Njamoer berdasarkan 
harapan mengenai tingkat kepentingan (ekspektasi) dan kinerja 
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(persepsi) menurut konsumen. Selain itu, juga dapat digunakan 
untuk mengidentifikasi tindakan apa yang harus dilakukan oleh 
perusahaan berkaitan dengan posisi atribut. Sebelum 
menjabarkan kedalam diagram kartesius, terlebih dahulu 
mengetahui tingkat kepentingan-kinerja yang didapat dari rata-
rata dari ekspektasi atau tingkat kepentingan dari masing-
masing responden tiap atribut (Y) dan rata-rata dari persepsi 
atau kinerja dari masing-masing responden tiap atribut (X). Data 
tersebut kemudian dijabarkan dalam diagram kartesius, 
sehingga akan diketahui letak kuadran dari masing-masing 
atribut. Data nilai tingkat kepentingan-kinerja dan letak kuadran 
masing-masing atribut dapat dilihat pada Tabel 4.7. Sedangkan 
diagram kartesius hasil penjabaran dapat dilihat pada gambar 
4.1 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui nilai ordinat dan 
absis pada masing-masing atribut tersebut. Besar nilai absis 
dan ordinan akan menentukan letak suatu atribut dalam 
pembagian kuadran pada diagram kartesius. Diagram kartesius 
akan dibagi menjadi empat bagian kuadran berdasarkan 
perpotongan garis pada sumbu X dengan sumbu Y. Titik 
perpotongan pada sumbu X bernilai 3.87 dan pada sumbu Y titik 
potong terletak pada nilai 3.89. 

Atribut yang memiliki nilai X kurang dari 3.87 dan nilai Y 
lebih dari 3.89 akan terletak pada kuadran I atau daerah yang 
harus diprioritaskan. Dalam penelitian ini didapatkan empat 
atribut terletak pada kuadran I. Kemudian Atribut yang memiliki 
nilai X lebih dari 3.87 dan nilai Y lebih dari 3.89 akan terletak 
pada kuadran II atau daerah yang harus dipertahankan. Dalam 
penelitian ini didapatkan tujuh atribut terletak pada kuadran 
tersebut. Sedangkan atribut yang memiliki nilai X kurang dari 
3.87 dan nilai Y kurang dari 3.89 akan terletak pada kuadran III 
atau daerah dengan prioritas rendah. Dalam penelitian ini 
didapatkan 8 atribut terletak pada kuadran III. Dan atribut yang 
memiliki nilai X lebih dari 3.87 dan nilai Y kurang dari 3.89 akan 
terletak pada kuadran IV atau daerah yang dianggap berlebihan. 
Dalam penelitian ini didapatkan lima atribut terletak pada 
kuadran IV. 
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Tabel 4.7 Rata-rata Tingkat Persepsi dan Rata-rata Tingkat Harapan 
Masing-masing Atribut Tiap Dimensi Kualitas Pelayanan  

No Atribut X Y �̅� �̅� Kua-
dran 

A Tampilan Fisik (Tangible)    

1 Kelengkapan Peralatan Produksi. 381 372 4.10 4.00 III 

2 Kebersihan & Kerapian penataan 
peralatan tersebut di outlet. 

348 357 3.74 3.84 I 

3 Pegawai membersihkan sampah di 
sekitar outlet. 

358 390 3.85 4.19 I 

4 Pegawai membersihkan nasi & jamur 
yang berceceran. 

339 367 3.65 3.95 I 

5 Keadaan kemasan yang disajikan ke 
konsumen baik. 

395 396 4.25 4.26 II 

6 Kerapian dari pegawai baik dari seragam 
dan fisik. 

332 341 3.57 3.67 III 

B Kehandalan (Reliability)   

7 Jamur dipotong dengan ukuran sesuai 
SOP 

333 317 3.58 3.41 III 

8 Penggunaan timbangan saat menakar 
jamur dengan berat sesuai SOP. 

317 307 3.41 3.30 III 

9 Penggunaan Timer selama 12 menit 
selama memasak Jamur tiram. 

357 351 3.84 3.77 III 

10 Membolak-balik double pan jamur saat 
memasak jamur. 

330 325 3.55 3.49 III 

11 Pengadukan jamur dan bumbu selama 
±30 detik. 

346 341 3.72 3.67 III 

12 Tempat mengaduk bumbu original dan 
spicy berbeda. 

356 357 3.83 3.84 III 

C Daya Tanggap   (Responsiveness)    

13 Pegawai memasang Media marketing 
sesuai standar  

346 373 3.72 4.01 I 

14 Pegawai segera melayani konsumen.  390 391 4.19 4.20 II 

15 Pegawai Menawarkan varian lain selain 
yang dipesan konsumen. 

376 350 4.04 3.76 IV 

16 Menawarkan PROMO Sego Njamoer 
(jika ada PROMO) 

371 372 3.99 4.00 II 

D Jaminan (Assuarance)    

17 Penggunaan sarung tangan saat 
memotong jamur. 

371 389 3.99 4.18 II 

18 Membuang jamur jika ada yang rusak. 365 360 3.92 3.87 IV 

19 Penggunaan sarung tangan saat 
mencetak Sego Njamoer. 

372 400 4.00 4.30 I 
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No Atribut X Y �̅� �̅� Kua-
dran 

20 Tidak memakai sarung tangan saat 
menyentuh uang. 

401 377 4.31 4.05 II 

E Empati (Empathy)      

21 Penjagaan outlet terhadap asap rokok 
dari pegawai. 

381 382 4.10 4.11 II 

22 Mengucapkan salam ketika konsumen 
datang. 

363 360 3.90 3.87 IV 

23 Mengajak konsumen berkomunikasi 
dengan senyum dan supel. 

362 350 3.89 3.76 IV 

24 Mengucapkan terima kasih setelah 
konsumen membeli. 
 

383 349 4.12 3.75 IV 

Garis Tegak Lurus 3.87 3.89  

 Sumber: Data Primer Diolah, 2014 
 

Analisis diagram kartesius masing-masing atribut tiap 
variabel dapat digunakan untuk mengetahui secara rinci atribut 
yang paling penting menurut penilaian konsumen, sehingga 
dapat dipertahankan atau bahkan dapat dilakukan perbaikan 
untuk meningkatkan kinerja pelayanan di CV. Sego Njamoer. 
Untuk mendapatkan wilayah kuadaran I, kuadaran II, kuadaran 
III, dan kuadaran IV pada diagram kartesius terlebih dahulu 
menentukan garis pembatas yaitu terdiri dari dua buah garis 

yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik �̿� dan �̿�, dimana �̿� 
merupakan rata-rata dari rata-rata skor tingkat pelaksanaan 

atau kinerja kepuasan pengguna atas seluruh atribut, dan �̿� 
adalah rata-rata dari rata-rata skor tingkat kepentingan seluruh 
atribut yang mempengaruhi kepuasan konsumen (Rahmawati, 
2010). 
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Gambar 4.1 Diagram Kartesius Tiap Dimensi Kualitas 
Pelayanan 

 
a. Kuadran I (Prioritas Utama) 

Menunjukkan atribut-atribut yang dianggap sangat 
penting oleh konsumen, akan tetapi pelaksanaan/kinerjanya 
dianggap tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan 
keinginan konsumen (Priyanti, 2008). Oleh karena itu 
perusahaan harus berkonsentrasi dan memprioritaskan 
peningkatan kinerjanya pada atribut-atribut yang ada di 
kuadran ini agar sesuai dengan keinginan dan harapan 
sehingga konsumen merasa puas terhadap pelayanan yang 
diberikan oleh perusahaan. Atribut-atribut kualitas pelayanan 
CV. Sego Njamoer yang masuk dalam kuadran ini yaitu 
wilayah kuadran I sesuai dengan urutan yang paling 
diprioritaskan yakni pegawai membersihkan nasi dan jamur 
yang bercecer sebelum atau sesudah memasak           

KUADRAN I 

KUADRAN III KUADRAN IV 

KUADRAN II 
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(atribut ke-4), pegawai memasang media marketing sesuai 
standar (atribut ke-13), pegawai membersihkan sampah di 
sekitar outlet (atribut ke-3), dan penggunaan sarung tangan 
saat mencetak Sego Njamoer (atribut ke-19). 

Pada atribut prioritas utama yaitu pegawai 
membersihkan nasi dan jamur yang bercecer sebelum atau 
sesudah masak merupakan standar pelayanan yang telah 
ditetapkan perusahaan. Harapan perusahaan agar 
konsumen merasa nyaman dalam mengkonsumsi produk 
Sego Njamoer karena tempat memasak atau memproduksi 
produk dalam keadaan bersih tidak tercemar dari kotoran 
yang dapat mengkontaminasi produk tersebut. Dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa 
konsumen tidak mendapatkan kepuasan dari atribut ini 
meskipun menurut mereka atribut ini cukup penting, 
sehingga menjadi prioritas utama bagi perusahaan untuk 
ditingkatkan kinerjanya agar mampu meningkatkan 
kepuasan konsumen. 

Dalam atribut pegawai memasang media marketing 
sesuai standar perusahaan, harapannya konsumen dapat 
mengetahui informasi selengkap mungkin tentang produk 
tersebut seperti harga, varian rasa, bahan baku yang 
digunakan, tempat yang menyediakan produk, dan promo 
produk tersebut. Namun menurut konsumen media 
marketing yang ada pada outlet tersebut kurang 
memberikan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen 
sehingga mereka tidak mendapatkan kepuasan pada atribut 
tersebut. Oleh karena itu pada atribut media marketing yang 
terpasang pada outlet menjadi prioritas utama perusahaan 
dalam perbaikan kinerja pelayanan untuk dapat memenuhi 
kepuasan konsumen. Pemasangan media marketing 
sesusai standar merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi kepuasan konsumen, hal ini sesuai dengan 
pendapat Oktaviani (2006), bahwa dimensi responsiveness 
merupakan kesediaan memberikan bantuan informasi 
secara lengkap dan tepat kepada konsumen. 

Pada atribut ketiga yakni pegawai membersihkan 
sampah di sekitar outlet, konsumen belum mendapatkan 
kepuasan dari kinerja pegawai Sego Njamoer. Mereka 



 

53 

menilai bahwa masih ditemukan beberapa sampah yang 
berserakan seperti kemasan produk dan sampah dari 
lingkungan sekitar yang mampu mempengaruhi tingkat 
kepuasan mereka. Menurut Putritamara (2012), kebersihan 
dan keindahan lingkungan tempat usaha mempengaruhi 
tingkat kepuasan konsumen dan mampu meningkatkan 
image produk tersebut. 

Penggunaan sarung tangan saat mencetak Sego 
Njamoer juga belum memenuhi kepuasan konsumen, 
mereka akan merasa aman dan nyaman mengkonsumsi 
produk tersebut jika proses produksi yang mengutamakan 
kebersihan produk. Penggunaan sarung tangan saat 
mencetak Sego Njamoer dalam proses produksi merupakan 
hal utama yang harus diperhatikan manajemen karena 
merupakan atribut prioritas yang harus dilakukan perbaikan. 
Konsumen akan merasa aman dan nyaman mengkonsumsi 
produk jika proses produksi mengutamakan kebersihan 
produk. 

Atribut pada kuadran I dalam peneitian ini juga menjadi 
hal utama atau aspek dominan dalam penilaian kinerja 
pegawai oleh manajemen CV. Sego Njamoer secara 
internal, hal ini ditandai dengan bobot yang diberikan pada 
ke-empat atribut tersebut dengan nilai maksimal yaitu nilai 5. 
Penilaian atau evaluasi kinerja ini dilakukan secara rutin 
dengan menggunakan mistery guest setiap triwulan oleh 
pihak manajemen. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala 
untuk menjaga kinerja pelayanan agar mampu 
meningkatkan kepuasan konsumen. Adapun format atau 
contoh form penilaian dapat dilihat pada Lampiran 7.   

 
b. Kuadran II (Pertahankan Prestasi) 

Menunjukan atribut-atribut yang dianggap sangat penting 
oleh konsumen dan pelaksanaannya dinilai sangat baik. 
Tindakan perusahaan terhadap atribut-atribut yang ada 
dalam kuadran ini adalah mempertahankan kualitas 
pelayanan dan kinerja atribut-atribut tersebut dan terus 
berusaha meningkatkannya sehingga menjadi keunggulan 
bagi perusahaan. Atribut atribut yang termasuk dalam 
kuadran ini secara berurutan mulai dari yang paling 
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memuaskan ialah pegawai tidak memakai sarung tangan 
saat menyentuh uang (atribut ke-20), keadaan kemasan 
yang disajikan ke konsumen baik (atribut ke-5), pegawai 
segera melayani konsumen (atribut ke-14), kelengkapan 
peralatan produksi (atribut ke-1), penggunaan sarung 
tangan saat memotong jamur (atribut ke-17), penjagaan 
outlet terhadap asap rokok dari pegawai (atribut ke-21), dan 
menawarkan promo Sego Njamoer (atribut ke-16). 

Atribut dengan tingkat kepuasan terbaik dalam penelitian 
ini ialah atribut tentang pegawai tidak memakai sarung 
tangan saat menyentuh uang. Dalam melakukan wawancara 
dengan responden sebagian besar responden mengatakan 
bahwa kebersihan dalam proses produksi merupakan hal 
penting dalam menjaga tingkat kepuasan mereka terhadap 
pelayanan suatu produk. Pelayan Sego Njamoer yang tidak 
memakai sarung tangan saat menyentuh uang merupakan 
salah satu upaya menjaga tingkat kebersihan proses 
produksi, karena sarung tangan tersebut digunakan hanya 
saat proses produksi seperti mencetak nasi dan mengaduk 
bumbu dengan jamur. 

Kemasan produk yang disajikan kepada konsumen 
dalam keadaan baik telah mampu memberikan kepuasan 
konsumen dengan beradanya atribut ini pada kuadran II, 
menurut konsumen kemasan sangat penting sebagai 
indikasi kualitas produk tersebut baik atau tidak (Yola, 
2013). 

Pegawai segera melayani dengan menanyakan, 
mencatat, dan segera memasak pesanan konsumen 
merupakan salah satu faktor yang telah memenuhi 
kepuasan konsumen. Hal tersebut sangatlah penting karena 
merupakan bentuk daya tanggap pelayan terhadap 
konsumen, konsumen akan merasa puas terhadap suatu 
pelayanan yang dilakukan secara tepat dan cepat. 

Kelengkapan peralatan produksi yang terdapat pada 
outlet telah mampu meyakinkan konsumen untuk terus 
mengkonsumsi produk Sego Njamoer karena atribut ini 
terletak pada kuadran II yang berarti kinerja pelayanan 
perusahaan telah memenuhi kepuasan konsumen dan patut 
untuk dipertahankan sesuai dengan pendapat Kaihatu 
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(2008), Dimensi tangible ini umumnya digunakan 
perusahaan untuk menaikkan image dimata konsumen. 

Penggunaan sarung tangan saat memotong jamur dalam 
proses produksi terbukti turut meningkatkan kepuasan 
konsumen ditandai dengan aribut tersebut berada pada 
kuadran II. Konsumen merasa puas dengan pelayanan yang 
diberikan karena mereka merasa terjamin akan kebersihan 
produk karena pelayan menggunakan sarung tangan saat 
memotong jamur pada proses produksi. Salah satu dimensi 
yang mempengaruhi kepuasan konsumen ialah kemampuan 
dalam memberikan kepastian pelayanan dan produk 
sebagai upaya menimbulkan kepercayaan bagi konsumen 
terhadap perusahaan (Nazir, 2003). 

Penjagaan outlet terhadap asap rokok dari pegawai juga 
selayaknya dipertahankan kinerja pelayanannya karena 
telah memenuhi kepuasan konsumen, konsumen 
berpendapat bahwa asap rokok cukup menganggu 
kenyamanan konsumen saat berada di outlet sehingga perlu 
diatur keberadaanya agar tidak menganggu konsumen. 

Salah satu atribut yang perlu dipertahankan kinerjanya 
ialah pelayan menawarkan promo dari perusahaan, dengan 
adanya promo maka akan menarik perhatian konsumen 
untuk melakukan pembelian. Dengan adanya pembelian 
secara terus-menerus meerupakan tanda bahwa konsumen 
telah puas terhadap suatu produk tersebut (Putritamara, 
2012). 

 
c. Kuadran III (Prioritas Rendah) 

Pada kuadran ini terdapat atribut yang dianggap kurang 
penting oleh konsumen dan pada kenyataan kinerjanya 
biasa saja.  Tindakan perusahaan terhadap atribut-atribut 
yang ada dalam kuadran ini adalah kebersihan dan kerapian 
penataan peralatan produksi di outlet, kerapian pegawai 
baik dari sisi ragam maupun kerapian fisik, ukuran jamur 
tiram saat proses produksi, penggunaan timbangan saat 
menakar jamur sesuai dengan standar perusahaan pada 
proses produksi, penggunaan timer saat memasak jamur 
tiram pada proses produksi, membolak, balik double pan 
jamur saat memasak jamur, pengadukan jamur dengan 
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bumbu selama 30 detik, dan membedakan tempat 
pengadukan bumbu original dan spicy. 

Kebersihan dan kerapian penataan peralatan produksi di 
outlet tidak terlalu mempengaruhi akan kepuasan 
konsumen, hal ini nampak dari atribut tersebut terletak pada 
kuadran III bahwa kepentingannya dinilai biasa atau sedang 
oleh konsumen sedangkan pelaksanaannya dinilai biasa-
biasa saja (Rahmawati, 2010). Kerapian penataan peralatan 
produksi di outlet ini memiliki kinerja yang rendah dan 
harapan konsumen juga rendah. Hal ini terjadi karena 
konsumen beranggapan bahwa penataan peralatan 
produksi tidak akan mempengaruhi kualitas produk yang 
menghasilkan kepuasan konsumen. Terdapat juga atribut 
kerapian pegawai dalam dimensi tangible yang terletak pada 
kuadran III bahwa kerapian pegawai tidak terlalu penting 
dalam mempengaruhi kepuasan konsumen, dan 
pelaksanaannya juga tidak terlalu baik. Dalam upaya 
peningkatan kualitas pelayanan tampilan fisik pegawai tidak 
mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen karena tampilan 
fisik pegawai tidak mempengaruhi kecepatan dalam 
memproduksi dan melakukan pelayanan terhadap 
konsumen. Kepuasan konsumen didasarkan pada apa yang 
mereka dapatkan sesuai dengan apa yang mereka 
harapkan (Irawan, 2002) hal ini menunjukkan tampilan fisik 
pegawai tidak menjadi prioritas harapan oleh konsumen.  

Pada dimensi kehandalan seluruh atributnya menempati 
wilayah kuadran III, hal ini menunjukkan bahwa konsumen 
tidak terlalu mementingkan kinerja pelayan pada dimensi ini 
namun dalam pelaksanaan kinerja kualitas pelayanan juga 
tidak terlalu memuaskan. Meskipun dimensi reliability 
menjadi dimensi yang rendah prioritasnya dalam upaya 
peningkatan kinerja kualitas pelayanan, perusahaan harus 
meningkatkan kinerja pelayanannya agar konsumen menjadi 
lebih puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh 
CV. Sego jamoer. Ukuran jamur yang sesuai standar 
perusahaan, penggunaan timbangan saat menakar jamur 
merupakan bukti suatu kehandalan pelayan dalam 
memproduksi produk Sego Njamoer. 
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Penggunaan timer selama 12 menit saat memasak 
jamur tiram juga menunjukkan bahwa pelayan telah handal 
dalam menyajikan produk tersebut karena melakukan 
kinerja sesuai dengan standar perusahaan. Membolak-balik 
double pan saat memasak jamur dan pengadukan jamur 
dengan bumbu dengan waktu 30 detik memperlihatkan 
bahwa perusahaan memiliki aturan atau standar khusus 
dalam memproduksi Sego Njamoer agar dapat memberikan 
kualitas pelayanan yang terbaik kepada konsumen guna 
mampu meningkatkan kepuasan konsumen. Kualitas 
pelayanan telah terbukti memiliki pengaruh yang siginifikan 
terhadap kepuasan konsumen (Lesmana, 2014). 

 
d. Kuadran IV (Berlebihan) 

Kuadran IV menunjukkan faktor yang dirasa kurang 
penting bagi konsumen, tetapi pelaksanaannya baik 
sehingga dianggap berlebihan. Atribut yang ada di kuadran 
IV tidak prioritas untuk dilakukan perbaikan oleh pihak CV. 
Sego Njamoer. Atribut yang terletak pada kuadran ini hanya 
perlu dipertahankan karena harapan konsumen terhadap 
suatu dimensi dapat berubah setiap waktu. 
Mempertahankan dimensi dilakukan untuk mengantisipasi 
konsumen yang memiliki harapan lebih terhadap dimensi ini. 
Dimensi yang terdapat di kuadran IV adalah responsiveness 
dengan atribut pelayanan menawarkan varian lain selain 
yang dipesan konsumen, membuang jamur jika ada yang 
rusak dan dimensi empati dengan atribut mengucapkan 
salam ketika konsumen dating, mengajak berkomunikasi 
konsumen dengan senyum dan supel, serta mengucapkan 
terima kasih setelah konsumen membeli. 

Konsumen telah merasa puas dengan kinerja pelayan 
dengan mengajak berkomunikasi dengan ramah, 
mengucapkan salam ketika konsumen datang, menawarkan 
varian lain sebagai informasi, dan mengucapkan terima 
kasih saat konsumen akan meninggalkan outlet hal ini 
merupakan suatu bentuk perhatian pribadi dari pelayan yang 
mampu merikan kepuasan sehingga perlu dipertahankan 
kinerjanya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Lesmana 
(2014) bahwa, perhatian khusus atau empati kepada 
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konsumen mampu meningkatkan tingkat kepuasan yang 
berujung pada loyalitas konsumen. 

Membuang jamur yang rusak saat proses produksi 
merupakan salah satu atribut pada dimensi assurance yang 
mampu memberikan kepuasan konsumen karena terletak 
pada kuadran IV. Konsumen merasa puas karena mereka 
mendapatkan jaminan dari pelayan terhadap produk yang 
mereka konsumsi karena pelayan akan membuang jamur 
yang rusak pada produksi sesuai dengan standar operasi 
produksi perusahaan. Mengucapkan salam ketika konsumen 
datang merupakan salah satu bentuk perhatian pelayan 
terhadap konsumen yang mampu meningkatkan penilaian 
yang baik tentang kepuasan konsumen. Dimensi empati 
merupakan kemampuan dalam memberikan perhatian 
secara pribadi terhadap konsumen saat membeli (Nazir, 
2003). 

 
 


