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III   METODE PENELITIAN 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Café Right Time yang 
berlokasi di Jalan Dewandaru No. 4 Malang. Pengolahan data 
dilakukan di Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem, 
Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya 
Malang. Penelitian dan pengolahan data dilakukan mulai 
Desember 2015 sampai April 2016. 

 3.2  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Data yang diambil dari penelitian ini adalah data primer 

yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 
konsumen café Right Time. 

2. Responden penelitian berasal dari berbagai jenis 
kelamin, pekerjaan dan usia 15 – 60 tahun, khususnya 
konsumen yang mengonsumsi makanan dan minuman 
di café minimal satu kali dalam tiga bulan terakhir.  

3. Analisa QFD yang dilakukan hanya sampai level 1 yaitu 
perencanaan produk dengan House of Quality. 

4. Benchmarking café dilakukan dengan membandingkan 
kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan 
dengan pesaing yaitu Café Bvgil Gelato. 

3.3  Prosedur Penelitian   

Prosedur penelitian adalah langkah – langkah yang 
digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dan 
menjawab pertanyaan – pertanyaan dalam penelitian. 
Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan 
seperti pada diagram pelaksanaan penelitian yang dapat dilihat 
pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Diagram Pelaksanaan Penelitian 

 

Ya 

Tidak 

Metode Pengambilan Sampel 

Survei Pendahuluan 

Identifikasi Masalah 

Studi Literatur Observasi Lapang 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Penyusunan Kuesioner 

Metode Pengumpulan Data 

Identifikasi Variabel Servqual dan Atribut Pelayanan 

Analisis Data : 

1. Fuzzy - Servqual 

2. Quality Function 

Deployment 

 

Kesimpulan dan Saran 

Valid dan Reliabel 



21 
 

1. Survei Pendahuluan  
 
Survei pendahuluan berguna untuk memahami lebih baik 

mengenai tujuan, proses dan keadaan secara langsung objek 
yang akan diteliti. Survei pendahuluan dilakukan di Café Right 
Time, Jalan Dewandaru No. 4 Malang. Survei ini bertujuan 
untuk mengidentifikasi dan mempelajari keadaan Café Right 
Time secara langsung sehingga dapat menentukan 
permasalahan yang ada pada Café Right Time. 

 
2. Identifikasi Masalah 
 

Identifikasi masalah dilakukan untuk memudahkan 
peneliti dalam menentukan tahapan penelitian berikutnya 
dengan lebih jelas dan terarah. Identifikasi masalah dalam 
penelitian ini untuk mengetahui kepuasaan konsumen pada 
Café Right Time. Perumusan masalahnya adalah faktor apa 
saja yang mempengaruhi kepuasan konsumen. 

 
3. Studi Literatur 

 
Studi literatur merupakan suatu teknik pengumpulan 

data dengan mempelajari teori – teori atau literatur untuk 
mendukung penelitian. Studi literatur bermanfaat untuk 
memperkuat teori dari informasi – informasi yang telah ada. 
Sumber literatur yang digunakan adalah buku, jurnal, penelitian 
terdahulu dan sumber – sumber dari internet yang terkait 
dengan Fuzzy - Servqual dan QFD. 

 
4. Obeservasi Lapang 

 
Pada tahap ini mempelajari kondisi lapang dengan cara 

melakukan studi langsung dan melalui pertanyaan - pertanyaan 
yang langsung ditanyakan pada pihak manajemen Café Right 
Time. 
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5. Identifikasi Variabel Servqual dan Atribut Pelayanan 
 
Variabel penelitian yang digunakan yaitu atribut 

pelayanan berdasarkan dimensi service quality dan respon 
teknis dari pihak café. Atribut pelayanan merupakan terjemahan 
dari dimensi kualitas pelayanan. Menurut Tjiptono (2006) 
menuliskan dimensi kualitas pelayanan terdiri dari Tangibel 
(bukti fisik), Realibility (kehandalan), Responsiveness (daya 
tanggap), Assurance (jaminan) serta Emphaty (empati). Atribut 
– atribut tersebut adalah kebutuhan atau keinginan pelanggan 
(what’s) yang juga sebagai indikator pelayanan. Dimensi dan 
atribut pelayanan dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Atribut selanjutnya yang digunakan yaitu respon teknis 
yang diperlukan sebagai input pada tahap ketiga pembuatan 
HoQ. Menurut Santoso (2006) respon teknis (how’s) merupakan 
tanggapan dari pihak perusahaan terhadap kebutuhan 
pelanggan. Wawancara dengan pihak manajemen café 
dilakukan untuk mendapatkan data tambahan sehingga respon 
teknis yang dibuat oleh peneliti akan sesuai dengan kondisi café 
saat ini. 
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Tabel 3.1 Dimensi dan Atribut Servqual Dalam Penelitian 

Dimensi Atribut Referensi 

Tangible  
(Bukti Fisik) 

X1 

X11.Karyawan yang berpenampilan 
rapi 

X12.Dekorasi ruangan yang menarik 
dan nyaman 

X13.Kebersihan café terjaga 
X14.Fasilitas pendukung yang 

memadai 
X15.Kelengkapan alat makan 

Ikiz, 2008 
Soedjono, 2012 
 
Hardiyanti, 
2010 
Bambang, 
2010 
Astuti, 2009 

Reliability 
(Keandalan) 

X2 

X21.Kejelasan dan kewajaran harga 
yang ditawarkan 

X22.Penyajian makanan dan 
minuman yang cepat serta tepat 
sesuai pesanan 

X23.Citarasa yang memuaskan 
X24.Porsi penyajian makanan dan 

minuman yang konsisten 

Liu, 2015 
 
Soedjono, 2012 
 
 
Soedjono, 2012 
Markovic, 2006 

Responsive-
ness 
(Daya 

Tanggap) 
X3 

X31.Kesediaan karyawan untuk 
membantu pelanggan 

X32.Ketepatan waktu pelayanan 
X33.Kesediaan karyawan 

memberikan informasi terkait 
dengan menu 

X34.Pelayanan yang tetap tepat 
waktu meski keadaan café 
ramai 

Tit, 2015 
 
Tit, 2015 
Tan et al, 2015 
 
 
Tan et al, 2015 
 

Assurance 
(Jaminan) 

X4 

X41.Menu makanan dan minuman 
yang halal 

X42.Kebersihan makanan dan 
minuman yang terjamin 

X43.Kejujuran karyawan 
X44.Ketersediaan tempat parkir 

yang aman dan nyaman 

Soedjono, 2012 
 
Soedjono, 2012 
 
Tit, 2015 
Hardiyati, 2010 

Emphaty 
(Empati) 

X5 

X51.Kemampuan karyawan 
berkomunikasi baik dengan 
konsumen 

X52.Karyawan yang sopan dan 
ramah 

X53.Karyawan yang sensitif (peka) 
terhadap kebutuhan pelanggan 

Sari, 2011 
 
 
Tan et al, 2015 
 
Soedjono, 2012 

 



24 
 

6. Metode Pengumpulan Data 
 
Pada penelitian ini digunakan dua jenis sumber data 
yaitu : 

a. Data Primer 
Salah satu data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah data primer. Data primer adalah data asli yang 
dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah 
penelitiannya secara khusus (Istijanto, 2009). Data primer 
diperoleh langsung dari sumber utama yang didapatkan dengan 
wawancara dengan pihak manajemen café dan hasil kuesioner 
konsumen. 

b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data tambahan yang merupakan 

data yang sudah ada. Keuntungan data sekunder adalah sudah 
tersedia, ekonomis dan cepat didapat. Data sekunder digunakan 
sebagai penunjang. Sumber data sekunder bisa diperoleh dari 
internet, website dan perpustakaan (Hermawan, 2005). Pada 
penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan 
penelitian terdahulu.  

Setelah mengetahui jenis sumber data maka 
pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: 

c. Kuesioner 
Kuesioner adalah teknik yang digunakan secara luas 

untuk memperoleh informasi dari subjek. Kuesioner relatif 
ekonomis, memuat pertanyaan yang sama bagi seluruh objek 
dan dapat memastikan kerahasiaan subjek. Kuesioner adalah 
salah satu cara untuk memperoleh informasi (Hamdi, 2012). 
Penyebaran kuesioner diberikan kepada responden dengan 
batasan masalah yang telah ditentukan. 

d. Wawancara 
Wawancara merupakan proses interaksi atau 

komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan 
responden. Melalui wawancara maka dapat diketahui secara 
langsung pendapat responden (Fatta, 2007). Wawancara 
dilakukan dengan pihak manajemen café dan juga responden. 
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e. Observasi 
Observasi adalah seluruh kegiatan pengamatan 

terhadap suatu objek atau orang lain seperti ciri – ciri dan 
motivasi (Rangkuti, 2007). Observasi ini dilakukan secara 
langsung. Manfaat dari observasi ini adalah dapat mengetahui 
secara langsung keadaan café Right Time. 

 
7. Metode Pengambilan Sampel 

 
Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang ingin 

diteliti. Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel yaitu 
teknik non probabilistik sampling dengan metode purposive 
sampling. Purposive sampling adalah suatu teknik penetapan 
sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai 
dengan yang dikehendaki oleh peneliti yang dapat disesuaikan 
dengan tujuan atau masalah dalam penelitian (Nursalam, 2008). 
Alasan pemilihan metode ini karena dapat lebih akurat dalam 
memilih responden yang disesuaikan dengan persyaratan dan 
batasan masalah dalam penelitian. Perhitungan jumlah sampel 
yang diambil menggunakan rumus Taro Yamane. Alasan 
penggunaan rumus ini karena populasi sudah diketahui melalui 
pendugaan proporsi dan berjumlah besar. Rumus Taro Yamane 
sebagai berikut (Wardani dkk, 2011) : 

           

   
 

     
 

Keterangan :    

  = jumlah sampel 
N = jumlah populasi 
d2 = ditetapkan sebesar 10% 
 
Jumlah populasi didapatkan dari hasil wawancara 

dengan pihak café. Batas toleransi kesalahan (eror tolerance) 
sebesar 10% untuk mengantisipasi jika terdapat kuesioner rusak 
ataupun tidak kembali dari jumlah sampel. Dari hasil wawancara 
dengan pihak café didapatkan jumlah rata – rata konsumen 

…………………………………………………………

………………………. 
1 1 
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perbulan sebanyak 3000 orang, sehingga didapatkan jumlah 
sampel sebesar : 

 

  
    

               
 

                 
    

  
 

    = 97 ≈ 100 sampel 

 
8. Penyusunan Kuesioner 

 
Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan jenis 

pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Kuesioner 
ditujukan untuk pakar dan pengunjung Café Right Time. 
Pertanyaan terbuka adalah sebuah pertanyaan yang 
memberikan kebebasan terhadap responden untuk memberikan 
jawaban. Pertanyaan tertutup adalah sebuah pertanyaan yang 
tidak memberikan kebebasan pada responden untuk 
memberikan jawaban, sebab jawaban hanya bisa diberikan 
diantara pilihan – pilihan yang sudah tersedia (Simamora, 
2008). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 
untuk mengukur kesetujuan dan ketidaksetujuan responden 
terhadap suatu objek. Kuesioner ini menggunakan variabel 
liquistik persepsi dan harapan. Variabel liquistik persepsi terdiri 
dari sangat buruk, buruk, cukup, baik dan sangat baik. Variabel 
liquistik harapan terdiri dari sangat rendah, rendah, cukup, tinggi 
dan sangat tinggi. Kuesioner ini terbagi menjadi beberapa 
bagian yaitu : 

a. Identitas Responden 
Identitas responden digunakan untuk memperoleh 

informasi tentang nama, alamat, usia, jenis kelamin, status 
pekerjaan, pendapatan per bulan, banyaknya konsumsi selama 
3 bulan terakhir dan café mana selain café Right Time yang 
sering dikunjungi oleh responden.  
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b. Informasi Tambahan 
Informasi tambahan digunakan untuk memperoleh 

informasi yang lebih luas dari konsumen seperti menu yang 
paling disukai di café, harga yang ditawarkan café, fasilitas yang 
tersedia, alasan memilih café Right Time dan kepuasan 
terhadap pelayanan di café Right Time. 

c. Tabel Persepsi dan Harapan Konsumen di Café Right 
Time 
Tabel persepsi dan harapan konsumen terkait dengan 5 

dimensi kualitas pelayanan. Penilaian skor menggunakan 
variabel linguistik yang telah diubah menjadi triangular fuzzy 
number yang dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

d. Tabel Persepsi dan Harapan Konsumen di Café Bvgil 
Gelato  
Tabel persepsi dan harapan konsumen terkait dengan 5 

dimensi kualitas pelayanan. Penilaian skor menggunakan 
variabel linguistik yang telah diubah menjadi triangular fuzzy 
number yang dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
 
Tabel 3.2 Variabel Linguistik Persepsi dan Harapan Konsumen 
Skala 
Relatif 

Variabel 
Linguistik 
Persepsi 

Fungsi 
Keanggotaan 

Variabel 
Linguistik 
Harapan 

Fungsi 
Keanggotaan 

1 Sangat Buruk (0,1,2) Sangat Rendah (0,1,2) 
2 Buruk (1,2,3) Rendah (1,2,3) 
3 Cukup (2,3,4) Cukup (2,3,4) 
4 Baik (3,4,5) Tinggi (3,4,5) 
5 Sangat Baik (4.5,5,5) Sangat Tinggi (4.5,5,5) 

Sumber : Stefano et al. (2015) 

 
9. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

– tingkat keabsahan (validitas) suatu alat ukur. Alat ukur yang 
valid mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya alat ukur yang 
kurang valid memiliki tingkat validitas yang rendah. Tingkat 
validitas alat ukur menunjukkan sejauh mana data yang 
terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel 
yang dimaksud (Rangkuti, 2008). Menurut Hamdi (2012) 
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validitas suatu instrumen atau tes mempermasalahkan apakah 
instrument atau tes tersebut benar – benar mengukur apa yang 
hendak diukur. Tes validitas adalah skala dimana kesimpulan 
yang dibuat dengan berdasarkan skor menurut angka menjadi 
sesuai, bermakna, dan berguna. Validasi kuesiner oleh 
responden dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi 
product moment yang dituliskan sebagai berikut : 

     
                

                              
  

Keterangan : 
X   = Skor masing – masing variabel yang ada di 

kuesioner 
Y       = Skor total semua variabel kuesioner 
N       = Jumlah responden 
        = Korelasi antara variabel X dan Y  

 
Reliabilitas adalah tingkat keandalan kuesioner. 

Kuesioner reliabel adalah kuesioner yang apabila dicobakan 
secara berulang – ulang kepada kelompok yang sama akan 
menghasilkan data yang sama. Asumsinya tidak terdapat 
perubahan psikologis responden (Simamora, 2008). Reliabilitas 
menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu alat ukur cukup 
dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 
karena alat ukur tersebut sudah baik. Apabila sebuah data 
memang benar sesuai dengan kenyataan maka berapa kalipun 
diambil hasilnya akan tetap sama. Teknik pengujian reliabilitas 
menggunakan koefisien cronbach alpha dengan rumus sebagai 
berikut (Rangkuti, 2008) : 

                
   

         
  

Keterangan : 

    = Koefisien reliabilitas cronbach alpha 
 k   = Jumlah item atau pertanyaan 
 r    = Korelasi item rata – rata 
 
 

……………

……………

……………

……………

……………

……………

…. 

2 
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……………………………. 

3 

2 

3 



29 
 

10.  Analisis Data 
a. Fuzzy – Servqual 

 
Langkah yang dilakukan setelah melakukan 

penyebaran kuesioner yang valid dan reliabel adalah 
analisis data dengan menggunakan fuzzy – servqual. 
Menurut Liu et al. (2015) proses fuzzy – servqual terdiri dari 
lima langkah sebagai berikut : 

1. Hitung Nilai Total 
Pada langkah ini setiap nilai yang diberikan 

responden pada kuesioner dimasing – masing atribut 
akan dihitung. Perhitungan ini dilakukan pada tingkat 
persepsi dan tingkat harapan. Rumus yang digunakan 
sebagai berikut : 

               
 
  

 

               
 
  

 
Keterangan : 
          =   Total nilai harapan / ekspektasi 

        
 
 = Jumlah nilai harapan setiap atribut  

seluruh responden  
         =   Total nilai persepsi  

     
 
 = Jumlah nilai persepsi setiap atribut  

seluruh responden  
Rumus yang digunakan untuk menjumlahkan nilai 
persepsi dan harapan konsumen pada setiap atribut 
sebagai berikut : 
 

A1 + A2 = (a1 + a2, b1 + b2, c1 + c2) 

Keterangan : 
  A1      = Nilai responden ke 1 untuk atribut 1 
    A2   = Nilai responden ke 2 untuk atribut 1 
   a1, b1, c1 = Fungsi keanggotaan A1 

  a2, b2, c2 = Fungsi keanggotaan A2 
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………………………………………

…. 
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2. Hitung Nilai Rata – Rata 
Pada tahap ini dihitung nilai rata – rata yang 

didapatkan dari nilai total untuk tingkat persepsi dan juga 
tingkat harapan. Perhitungan ini dilakukan pada setiap 
atribut yang ada pada kuesioner. Rumus yang 
digunakan sebagai berikut : 

        
    

 
 

        
    

 
 

  Keterangan : 
        = Nilai rata – rata harapan / ekspektasi 

       = Total nilai harapan / ekspektasi 
       = Nilai rata – rata persepsi  

       = Total nilai persepsi  

Rumus yang digunakan untuk menghitung rata - rata 
nilai persepsi dan harapan konsumen pada setiap atribut 
sebagai berikut : 
 

  

 
  

  

 
 
  

 
 
  

 
   

Keterangan : 
   A1      = Nilai responden untuk atribut 1 
  a1, b1, c1 = Fungsi Keangotaan untuk atribut 1 

  r            = Jumlah responden 

 

3. Hitung Nilai Fuzzy Gap 
Pada tahap ketiga ini dihitung gap antara persepi 

dan harapan konsumen. Perhitungan ini dilakukan pada 
setiap atribut yang ada pada kuesioner. Rumus yang 
digunakan sebagai berikut : 

            A2 – A1 =                           

Keterangan : 
   A1      = Hasil fuzzy harapan 
   A2   = Hasil fuzzy persepsi 
  a1, b1, c1 = Fungsi keanggotaan A1 

 a2, b2, c2 = Fungsi keanggotaan A2 
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4. Defuzzifikasi 

Pada tahap keempat ini akan dihitung nilai 
defuzzifikasi. Defuzzifikasi adalah proses pengembalian 
nilai menjadi nilai tegas atau nyata. Perhitungan ini 
dilakukan pada tingkat persepsi dan harapan disetiap 
atribut yang ada pada kuesioner. Rumus yang 
digunakan sebagai berikut : 

Defuzzifikasi = 
 

 
         

Keterangan : 
  a  = Nilai atas 

   b = Nilai tengah 
   c = Nilai bawah 
 

5. Hitung Gap 
Gap adalah kesenjangan atau selisih antara 

persepsi dengan harapan konsumen. Setelah 
didapatkan nilai defuzzifikasi untuk tingkat persepsi dan 
defuzzifikasi untuk tingkat harapan maka dapat dihitung 
gap setiap atribut. Rumus yang digunakan sebagai 
berikut : 

 Gap = Defuzzifikasi persepsi – Defuzzifikasi Harapan 
 

b. Quality Function Deployment (QFD) 
 

Setelah dilakukan analisis data secara fuzzy-
servqual maka selanjutnya data dianalisis dengan 
menggunakan QFD. Penginteregasian konsep Fuzzy-
Servqual ke dalam QFD memiliki tujuan untuk 
menerjemahkan kebutuhan konsumen ke perusahaan. 
Menurut Wowolumaja dan Rudiyanto (2012) implementasi 
QFD terdiri beberapa tahap sebagai berikut :  
1. Tahap Pengumpulan Voice of Consumer 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah 
mengumpulkan suara konsumen dengan menggunakan 
kuesioner. Kebutuhan diperoleh dari atribut prioritas 
yang merupakan hasil dari metode Fuzzy - Servqual 

………………………
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…………. 

11 

11 



32 
 

dengan nilai gap negatif. Atribut tersebut terlebih dahulu 
dikonsultasikan dengan pihak manajemen café karena 
tidak seluruh atribut digunakan untuk VoC. Pada tahap 
ini nantinya akan didapatkan elemen tabel What’s. 

 
2. Tahap Penyusunan Planning Matrix  

Pada tahap planning matrix merupakan tahap 
pembuatan House of Quality. Penyusunan HoQ 
ditentukan dari hasil kuesioner yang diperoleh dengan 
tujuan menerjemahkan kebutuhan pelanggan. 
Penyusunan House of Quality terdiri dari beberapa 
langkah yaitu : 
a. Importance to Consumer (ITC) 

Pada kolom ini berisi informasi mengenai ukuran 
tingkat kepentingan bagi masing – masing kebutuhan 
suara konsumen. Tingkat kepentingan ini berguna 
untuk mengetahui atribut yang dianggap penting bagi 
konsumen. Tingkat kepentingan diperoleh dengan 
rumus berikut : 

ITC  = 
                          

          
 

Keterangan : 
ITC = Nilai Importance to Consumer 

Nilai atribut kepentingan diperoleh dari rumus : 
 

                       Σ   = 
                                    

 
 

Keterangan : 
Σ Nilai a1 = Total nilai atas harapan 
Σ Nilai b1 = Total nilai tengah harapan 
Σ Nilai c1 = Total nilai bawah harapan 
 

b. Consumer Satisfication Performance (CSP) 
Kolom ini berisi persepsi konsumen tentang 

kepuasannya terhadap café Right Time. Nilai 
persepsi didapatkan dari penyebaran kuesioner 
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kepada konsumen café. Cara untuk menghitung 
tingkat kepuasan konsumen : 

        CSP = 
                       

                    
  

Keterangan : 
CSP = Nilai Consumer Satisfication Performance 

Nilai atribut kepuasan didapatkan dengan rumus : 
 

Σ     = 
                                    

 
 

Keterangan : 
Σ Nilai a2 = Total nilai atas persepsi 
Σ Nilai b2 = Total nilai tengah persepsi 
Σ Nilai c2 = Total nilai bawah persepsi 
 

c. Goal 
Goal adalah target nilai kepuasan yang ingin 

dicapai untuk produk yang dikembangkan. Nilai goal 
yang ditentukan diharapkan mampu memperbaiki 
kualitas pelayanan atau membuat kualitas pelayanan 
lebih baik. Goal juga diharapkan dapat meningkatkan 
kepuasan konsumen. 

 
d. Improvement Ratio 

Nilai improvement ratio menunjukkan seberapa 
besar usaha yang meliputi perbaikan atau 
peningkatan yang harus dilakukan untuk mencapai 
goal. Cara untuk mengetahui nilai improvement ratio 
adalah sebagai berikut : 

IR = 
    

   
 

Keterangan : 
IR = Nilai Improvement Ratio 
 

e. Sales Point 
Nilai sales point menunjukkan seberapa besar 

pengaruh pemenuhan kebutuhan kepuasan 
konsumen terhadap kepuasan konsumen. Sales 
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Point  juga memuat informasi tentang kemampuan 
dalam memberikan pelayanan yang didasarkan pada 
seberapa besar keinginan atau kebutuhan konsumen 
dipenuhi. Penetapan nilai sales point didasarkan 
pada nilai Importance to Consumer (ITC) dan juga 
mempertimbangkan keputusan dari pihak 
manajemen café sebagai tempat penelitian. 
Penilaian sales point  sudah ditentukan dan dapat 
dilihat pada Tabel 3.3. 
 
Tabel 3.3 Penetapan Nilai Sales Point 

Nilai ITC Nilai 
Sales 
Point 

Keterangan 

ITC ≥ 3 1,5 Apabila kebutuhan tersebut 
terpenuhi maka akan terjadi 
peningkatan pejualan 

2 < ITC ≤ 
3 

1,2 Apabila kebutuhan tersebut 
terpenuhi maka akan terjadi 
peningkatan pejualan walaupun 
tidak terlalu besar 

ITC ≤ 2 1 Apabila kebutuhan tersebut 
terpenuhi maka tidak akan terjadi 
peningkatan pejualan 

Sumber : Wowolumaja dan Rudiyanto (2012)  

 
f. Raw Weight 

Nilai raw weight menunjukkan seberapa besar 
perbaikan produk yang harus dilakukan. Raw Weight 
merupakan model dari keseluruhan kepentingan tim 
pengembang terhadap setiap kebutuhan konsumen, 
yang didasarkan pada nilai ITC, IR yang harus 
dilakukan dan nilai sales point yang telah ditentukan. 
Perhitungan terhadap raw weight dengan rumus 
berikut ini : 

Raw Weight = ITC x IR x Sales Point  
Keterangan : 

ITC   = Nilai Importance to Consumer 
IR    = Nilai Improvement Ratio 
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Sales Point = Nilai Sales Point 
 

g. Normalized Raw Weight 
Bobot normalisasi diperlukan karena adanya 

bobot positif dan bobot negatif yang mengakibatkan 
kesulitan dalam perhitungan bobot tertimbang. 
Normalized Raw Weight menunjukkan pentingnya 
nilai Raw Weight dibandingkan dengan nilai Raw 
Weight Total. Rumus perhitungan Normalized Raw 
Weight sebagai berikut : 

NRW = 
          

                
 

Keterangan : 
NRW  = Nilai Normalized Raw Weight 

 
3. Tahap Analisis Respon Teknis 

 
Respon teknis merupakan langkah lanjutan yang 

dibuat oleh peneliti dalam metranformasi atau 
menerjemahkan kebutuhan konsumen yang bersifat non 
teknis menjadi data yang bersifat teknis yaitu kedalam 
langkah – langkah perencanaan dan pengembangan 
layanan agar diperoleh cara perbaikan yang tepat. Pada 
tahap ini nantinya akan didapatkan elemen tabel How’s 
yang mempertimbangkan data hasil kuesioner 
responden, hasil wawancara pada manajemen café dan 
studi literatur. 

 
4. Tahap Relationship 

 
Tahap ini menentukan seberapa kuat hubungan 

antara respon teknis yang merupakan tahap ketiga 
dengan kebutuhan atau keinginan konsumen pada tahap 
pertama. Penentuan hubungan dilakukan dengan cara 
brainstorming antara peneliti dengan pihak manajemen 
café. Kekuatan hubungan didasarkan dari nilai Impact, 
Relationship, dan Priority.   
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a. Nilai Impact 
Impact menunjukkan setiap kekuatan hubungan 

antara respon teknis dengan kebutuhan atau 
keinginan konsumen yang ada. Hubungan tersebut 
dapat dinyatakan dengan simbol yang dapat dilihat 
pada Tabel 3.4 

 
Tabel 3.4 Simbol Hubungan Respon Teknis dengan Keinginan 

Konsumen 

Simbol Keterangan Nilai 

 Hubungan Kuat 9 

 Hubungan Sedang 3 

 Hubungan Lemah 1 

Kosong Tidak Ada Hubungan 0 

Sumber : Marimin (2006)  

b. Relationship 
Relationship merupakan hasil perkalian antara 

nilai Impact dengan Importance to Consumer dari 
setiap kebutuhan konsumen. Rumus perhitungan 
nilai Relationship : 

Relationship = Nilai Impact * ITC 
 

c. Priority 
Priority digunakan untuk menentukan 

karakteristik teknik manakah yang perlu menjadi 
prioritas penanganan utama atau urutan prioritas 
konsumen. Prioritas ditentukan berdasarkan nilai 
bobot respon teknis terbesar. 
 

5. Tahap Korelasi Teknis 
 

Matrik ini menggambarkan hubungan dan 
ketergantungan antar respon teknis yang satu dengan 
respon teknis yang lainnya. Antar elemen respon teknis 
mungkin saling mempengaruhi dan dengan adanya 
matrik ini akan mempermudah pengambilan keputusan. 
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Hubungan antar respon teknis dapat dilihat pada Tabel 
3.5. 
 
Tabel 3.5 Simbol Hubungan Antar Elemen Respon Teknis 

Simbol Keterangan 

++ Hubungan Kuat Positif 
+ Hubungan Positif 

Kosong Tidak Ada Hubungan 
- Hubungan Negatif 
_ Hubungan Kuat Negatif 

Sumber : Wowolumaja dan Rudiyanto (2012)  

 
6. Tahap Benchmarking dan Penetapan Target 

 
Analisis benchmarking dilakukan untuk 

membandingkan kinerja antara café dengan pesaing. 
Pertimbangan dengan pesaing merupakan hal yang 
penting karena dapat membantu memprioritaskan atribut 
untuk memperoleh langkah – langkah pengembangan 
yang lebih baik. Nilai benchmarking dapat ditentukan 
dengan mengunakan rumus berikut : 

 Benchmarking =  
                                               

                                           
 

Keterangan : 
CSP = Nilai Consumer Satisfication Performance 

Target merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh café. 
Nilai target diperoleh dari nilai tertinggi benchmarking 
café dan pesaing. 
 
Tahapan – tahapan diatas nantinya akan membentuk 

matrik House of Quality. House of Quality merupakan 
terjemahan kebutuhan pelanggan ke dalam karakteristik teknik. 
Hasil dari House of Quality (HOQ) adalah sebuah usulan 
perbaikan yang dapat dilakukan pada café. Apabila usulan yang 
diberikan dari hasil matrik HoQ dilaksanakan maka 
kemungkinan besar dapat meningkatkan kepuasan konsumen 
café dan meningkatkan kualitas pelayanan café. Gambar matrik 
menurut Nasution (2006) House of Quality dapat dilihat pada 
Gambar 3.2. 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Matrik HoQ (Sumber Nasution, 2006) 

 

11. Kesimpulan dan Saran 
 
Kesimpulan merupakan ringkasan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Kesimpulan harus mampu menjawab 
tujuan penelitian yang dibuat. Hasil penelitian ini mencakup 
atribut apa saja yang menjadi prioritas utama dalam 
mempengaruhi kepuasan konsumen di Café Right Time dan 
respon teknis apa yang menjadi target utama dalam usulan 

Korelasi Teknis 
Tahap 5 

 
Repon Teknis 

Tahap 3 

 

 
 

Relationship (Hubungan Respon Teknis Dengan 
Kebutuhan dan Keinginan Konsumen) 

Tahap 4 

 

 

 
Matrik 

Kebutuhan 
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perbaikan pada Café Right Time untuk meningkatkan kepuasan 
konsumen. Metode pengukuran kepuasan yang digunakan 
adalah metode Fuzzy - Servqual dan usulan perbaikan 
menggunakan Quality Function Deployment. Kesimpulan dalam 
penelitian ini juga dilengkapi dengan saran yang dapat 
membantu café meningkatkan kepuasan konsumen.  
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IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Café Right Time 
 

Café Right Time merupakan salah satu café baru di Kota 
Malang yang menawarkan inovasi dan konsep baru. Café Right 
Time berdiri pada 21 Agustus 2015 dan berlokasi di Jalan 
Dewandaru No 4 Kota Malang. Café ini didirikan oleh lima orang 
sahabat yaitu Ganang Firmansyah, Dery Lazuardi, Anisa Nur 
Azizah, Ardantya Ari dan Nur Cholis Majid. Ide awal pendirian 
café ini berasal dari Ganang Firmansyah yang sebelumnya 
sudah memiliki usaha café dengan nama Re & Fort Garden 
namun ingin membuka café baru dengan inovasi dan konsep 
yang belum ada di Kota Malang sehingga Ganang Firmansyah 
memutuskan untuk mengajak empat orang sahabatnya untuk 
membuka café baru. Melalui musyawarah maka tercetuslah 
konsep café dengan menggunakan Ipad sebagai pengganti 
buku menu. Penampilan menu yang disajikan tidak hanya dalam 
bentuk tulisan tetapi juga menggunakan gambar dari olahan 
makanan dan minuman tersebut. Inovasi lain yang ditawarkan 
adalah konsep open 24 jam yang cocok dengan perubahan 
perilaku konsumen saat ini. Pada segi suasana café didesain 
menyerupai café yang ada di daerah Eropa sehingga terdapat 
lokasi outdoor dan indoor. Inovasi dan konsep tersebut 
merupakan hal yang baru dan belum pernah ada di café lain di 
Kota Malang. Café tersebut diberi nama café Right Time yang 
apabila diartikan adalah waktu yang tepat. Filosofi pemilihan 
nama café tersebut karena setiap orang pasti memiliki waktu 
yang tepat untuk bersantai di cafe.  

Menu yang ditawarkan merupakan jenis western food 
yang dibagi menjadi tiga jenis yaitu snack, beverages dan main 
course. Menu snack terdiri dari potato wedges, french fries, egg 
waffle, smore toast, toast dan canai smore. Dimana untuk menu 
egg waffle, smore toast, toast dan canai smore konsumen dapat 
memilih topping yang diinginkan antara lain ovomaltine, nutella, 
strawberry, green tea, cheese dan smoke beef. Harga yang 
ditawarkan untuk snack berkisar antara Rp 10.000 hingga Rp 
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18.000. Beverages terdiri dari milkshake, smothies, juice, tea, 
bubble squash, healthy drink, tarik tea, coffe, chocolate, fresh 
milk, milk tea, green tea latte. Menu milkshake, smothies, juice 
terdiri dari beberapa varian rasa yaitu chocolate, strawberry, 
vanilla, green tea, taro, lychee, orange, banana, avocado dan 
mango. Harga yang ditawarkan untuk beverages berkisar antara 
Rp 12.000 hingga Rp 18.000. Pada menu main course terdiri 
dari sausages, pasta, cordon blue, fire wings dan chicken 
porridge. Konsumen dapat memilih sauce untuk menu sausages 
yaitu cheese carbonara, barbeque, blackpapper dan spicy 
tomato. Menu pasta tediri dari spaghetti, fettucini dan penne, 
dimana sauce yang ditawarkan antara lain cheese carbonara, 
barbeque, blackpapper, spicy tomato, aglio olio dan bolognese. 
Harga yang ditawarkan untuk main course  berkisar antara Rp 
15.000 hingga Rp 28.000. 

Fasilitas yang diberikan café Right Time antara lain wifi, 
kamar mandi, mushola, bebas parkir, AC untuk ruangan indoor 
dan mengadakan kegiatan menonton bersama jika terdapat 
acara tertentu. Jumlah pegawai sebanyak 20 orang yang terdiri 
dari 9 orang merupakan pegawai part time dan 11 orang yang 
merupakan pegawai full time. Pegawai part time bekerja selama 
4 jam dalam setiap shift dan terdiri dari waiters dan pegawai 
bagian cuci piring dan kebersihan. Pegawai full time terdiri dari 
pegawai bagian pengolahan makanan dan minuman yang 
bekerja selama 8 jam setiap shift. Pegawai yang bekerja di café 
Right Time sebelumnya menjalani training terutama untuk 
pegawai bagian makanan dan minuman menjalani training 
selama satu bulan. Café Right Time menetapkan bahwa pada 
hari Senin café tutup atau libur. Café akan buka kembali pada 
hari Selasa pukul 11.00 siang. Selama ini media promosi yang 
digunakan café Right Time adalah media sosial seperti 
Instagram, Path dan Line yang merupakan media sosial yang 
sering digunakan oleh kalangan remaja saat ini. Pihak café 
menganggap media sosial tersebut dapat lebih efektif untuk 
menjadi media promosi karena sejak awal didirikan target pasar 
yang dituju adalah kalangan remaja mencakup pelajar hingga 
mahasiswa. 
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4.2 Gambaran Umum Café Bvgil Gelato 
 

Café Bvgil Gelato merupakan salah satu café baru di 
Kota Malang yang menyajikan olahan ice cream yang diadaptasi 
dari Italia dan beberapa jenis raw food lainnya. Gelato dalam 
bahasa Italia artinya adalah ice cream, namun memiliki 
perbedaan dengan ice cream yang beredar dipasaran. Café 
Bvgil Gelato merupakan café pertama yang menyajikan gelato 
di Kota Malang sehingga café ini memberikan inovasi produk 
baru. Café ini berdiri pada 14 Juni 2015 dan didirikan oleh 
seorang anak muda yang merupakan lulusan dari Universitas 
Machung, Malang. Café Bvgil Gelato ini berlokasi di Jalan 
Guntur No 33 Kota Malang. Filosofi pemilihan nama Bvgil 
Gelato ini dapat diartikan sebagai café yang menyediakan salah 
satu jenis raw food atau olahan pangan sehat yaitu gelato. 

Ide awal dari pendirian café Bvgil Gelato ini adalah 
keinginan pemilik untuk mengembangkan konsep raw food yang 
telah banyak diterapkan di berbagai negara Eropa, namun 
belum populer di Kota Malang. Pemilik melihat adanya 
kesempatan untuk membuka sebuah café yang menjual gelato 
karena di Kota Malang belum ada café yang menjual gelato. 
Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu café Bvgil Gelato 
ini tidak hanya menjual gelato tetapi juga menyajikan berbagai 
menu olahan raw food lainnya yang diadaptasi dari negara – 
negara di Eropa. Menu tersebut antara lain oriental chicken 
salad, greek salad, tropical slaw, french fries, baked potato, 
espresso coffe, espresso dilute white chocolate gelato dan 
cappuccino coffe. Adanya berbagai menu lain tersebut membuat 
café Bvgil Gelato menjadi lebih berkembang, karena konsumen 
yang datang tidak hanya dapat membeli gelato tetapi juga dapat 
membeli berbagai pilihan menu yang ada. 

Konsep café yang diterapkan terbagi menjadi lokasi 
indoor dan outdoor, dimana terdapat taman disekitar meja dan 
kursi sehingga membuat suasana café jadi lebih asri dan 
tenang. Café Bvgil Gelato setiap harinya menyediakan dua 
belas varian rasa gelato dari total sebanyak tiga puluh satu 
varian rasa. Setiap hari varian rasa yang disajikan berbeda – 
beda dan diacak serta disesuaikan dengan ada atau tidaknya 
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bahan baku. Setiap harinya café ini dapat menjual lima sampai 
enam liter gelato tiap varian rasa dan dapat meningkat hingga 
delapan liter pada hari libur atau akhir pekan. Harga yang 
ditawarkan untuk gelato adalah Rp 10.000 untuk 1 scoop, Rp 
20.000 untuk 2 scoop, Rp 25.000 untuk 3 scoop, Rp 40.000 
untuk 4 scoop dan Rp 3.000 apabila konsumen menambah 
topping. Fasilitas yang disediakan oleh café Bvgil Gelato sampai 
saat ini adalah free wifi dan café buka dari pukul 9 pagi sampai 
9 malam. Jumlah karyawan café sebanyak 20 orang dan dibagi 
menjadi tiga shift yaitu shift pagi, siang dan malam. Media 
promosi yang digunakan adalah Instagram yang dianggap 
efektif dan sesuai untuk saat ini.  

 
4.3 Gambaran Umum Responden  

 
Responden dalam penelitian ini adalah konsumen yang 

sedang menikmati sajian dari café Right Time dan pernah 
berkunjung ke café Right Time minimal satu kali serta pernah 
mengunjungi café Bvgil Gelato. Jumlah responden dalam 
penelitian ini sebanyak 100 responden. Identifikasi responden 
pada kuesioner menjelaskan karakterisitik responden 
berdasarkan usia, jenis kelamin, status pekerjaan, pendapatan 
per bulan dan intesitas kunjungan ke café Right Time. Adapun 
hasil identifikasi responden dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
Sementara itu identifikasi responden secara lengkap dapat 
dilihat pada Lampiran 5.   

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pada 
identifikasi responden berdasarkan usia, konsumen yang 
banyak berkunjung ke café Right Time berusia 19 – 22 tahun 
sebesar 63 konsumen (63%). Hal tersebut sesuai dengan target 
pasar dari pihak internal café yaitu kalangan remaja hingga 
dewasa. Menurut Tjiptono dan Chandra (2011) pada usia 
tersebut seseorang akan sering menghabiskan waktu luang di 
luar rumah. Kalangan remaja akan cenderung suka berkumpul 
atau pergi bersama teman – temannya ke pusat perbelanjaan 
dan café. Pada identifrikasi berdasarkan jenis kelamin café 
Right Time lebih sering dikunjungi oleh konsumen berjenis 
kelamin perempuan sebesar 53 konsumen (53%). Hal ini sesuai 
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dengan pendapat Sumarwan (2011) bahwa perempuan memiliki 
tingkat konsumtif pada kebutuhan sehari – hari yang lebih tinggi 
dibandingakan dengan laki – laki.  
 

Tabel 4.1 Hasil Identifikasi Responden 

No Identifikasi 
Responden 

Kelompok Jumlah Persentase 

1. Usia a. 15 – 18 Tahun 
b. 19 – 22 Tahun 
c. 23 – 26 Tahun 
d. > 26 Tahun 

 

6 
63 
30 
1 

6 
63 
30 
1 

2. Jenis Kelamin a. Laki – laki 
b. Perempuan 

 

47 
53 

47 
53 

3. Status 
Pekerjaan 

a. Pelajar/ 
Mahasiswa 

b. Pegawai Negeri 
c. Pegawai Swasta 
d. Wiraswasta 
e. Lainnya 

 

83 
1 

14 
1 
1 

83 
1 

14 
1 
1 

4. Pendapatan a. < Rp 1.000.000 
b. Rp 1.000.000 – 

Rp 2.000.000 
c. Rp 2.000.001 – 

Rp 3.000.000 
d. >Rp 3.000.000 

 

47 
29 
11 
13 

47 
29 
11 
13 

5. Intensitas 

Kunjungan 

a. 1 kali 
b. 2 kali 
c. 3 kali 

d. > 3 kali 
 

28 
31 
28 
13 

28 
31 
28 
13 

Sumber : Data Diolah (2016) 

Pada identifikasi responden berdasarkan status 
pekerjaan dapat diketahui bahwa pelajar/mahasiswa memiliki 
jumlah terbesar yaitu 83 konsumen (83%). Pelajar/mahasiswa 
menurut Simamora (2008) sedang berada pada usia yang 
memiliki sifat aktif, sehingga lebih menyukai kegiatan diluar 
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rumah seperti travelling atau berwisata kuliner. Hasil identifikasi 
responden berdasarkan pendapatan dapat dilihat bahwa 
responden dengan pendapatan <Rp 1.000.000 merupakan 
jumlah konsumen terbesar yang mengunjungi café Right Time. 
Hal ini dikarenakan pengunjung café Right Time berdasarkan 
status pekerjaan adalah pelajar dan mahasiswa yang belum 
memiliki pendapatan pasti namun mereka menggunakan uang 
saku yang dimiliki untuk mengkonsumsi hidangan di café Right 
Time.  

Hasil identifikasi responden yang terakhir adalah 
berdasarkan intensitas kunjungan di café Right Time. Intensitas 
kunjungan sebanyak 2 kali selama 3 bulan terakhir mempunyai 
jumlah terbesar yaitu 31 konsumen (31%). Hal tersebut 
menunjukkan adanya loyalitas yang dimiliki oleh responden café 
Right Time. Menurut Mardikawati dan Farida (2013) loyalitas 
konsumen sangat penting artinya bagi sebuah café atau 
restoran karena dapat mempengaruhi keberlanjutan dan 
kelangsungan kegiatan usaha.  

Selain identifikasi responden, pada kuesioner yang 
disebar juga terdapat preferensi responden yang didapatkan 
pada bagian informasi tambahan. Preferensi responden secara 
keseluruhan berisi tentang alasan responden memilih café Right 
Time. Preferensi responden dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan 
preferensi responden secara lengkap dapat dilihat pada 
Lampiran 5.   
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Tabel 4.2 Preferensi Responden 
No Preferensi 

Responden 
Kelompok Jumlah Persentase 

1. Menu yang 
paling disukai 

a. Spaghetti 
b. Sausage 
c. Egg waffle 
d. Cookies 
e. Fettucini 
f. Potato wedges 
g. Hot cappuccino 
h. French fries 
i. Canai smore 
j. Black coffe 
k. Toast smore 
l. Avocado coffe 
m. Milkshake 
n. Smoothies 
o. Green tea 
p. Fire wings 

4 
11 
26 
1 
8 
6 
7 
8 
1 
3 
6 
1 
8 
5 
1 
4 

4 
11 
26 
1 
8 
6 
7 
8 
1 
3 
6 
1 
8 
5 
1 

         4 

2. Harga a. Sesuai 
b. Tidak sesuai 

46 
54 

46 
54 

3. Alasan 
memilih café 
Right Time 

a. Rasa 
b. Harga 
c. Lainnya 

39 
8 

53 

39 
8 

53 
4. Fasilitas  a. Tidak ada komentar 

b. Tempat indoor kurang luas 
c. Mushola kurang bersih 
d. Tidak ada live music 
e. Musik tidak terdengar pada 

tempat outdoor 
f. Kebersihan dan penerangan 

ditempat wudhu kurang 
g. Wifi kurang cepat 
h. Toilet kurang bersih 
i. AC kurang dingin 

40 
11 
8 

10 
7 
 
9 
 
7 
4 
4 

40 
11 
8 

10 
7 
 
9 
 
7 
4 
4 

5. Pelayanan a. Tidak ada komentar 
b. Penyajian pesanan lama 
c. Pengantaran pesanan kurang 

sopan 
d. Karyawan salah antar pesanan 
e. Karyawan kurang ramah 
f. Karyawan kurang peka 
g. Karyawan tidak paham menu 

38 
12 
6 
 

10 
15 
9 

10 

38 
12 
6 
 

10 
15 
9 

10 
6. Keluhan  a. Ada  

b. Tidak ada 
67 
33 

67 
33 

7. Rekomendasi  a. Iya 
b. Tidak 

75 
25 

75 
25 

Sumber : Data Diolah (2016) 
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Berdasarkan Tabel 4.2 menu yang paling disukai adalah 
egg waffle yaitu sebesar 26% sehingga egg waffle dapat 
dikatakan sebagai produk yang memiliki keunggulan. 
Keunggulan pada suatu produk menurut Sarinah (2006) dapat 
meningkatkan penjualan dan merupakan hal yang penting 
dalam suatu persaingan yang kompetitif. Keunggulan suatu 
produk biasanya tidak terlepas dari inovasi yang diberikan. 
Preferensi konsumen terhadap harga yang ditawarkan café 
Right Time sebanyak 54% menganggap tidak sesuai karena 
terlalu mahal untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Harga 
merupakan salah satu komponen yang penting bagi konsumen. 
Menurut Schiffman & Kanuk (2006) konsumen akan melihat 
harga terlebih dahulu sebelum membeli suatu produk. 
Konsumen akan memikirkan kesesuaian harga yang ditawarkan 
dengan kualitas produk yang dibeli. 

Alasan konsumen memilih café Right Time terbesar 
adalah alasan lain yaitu 53%. Beberapa alasan lain adalah 
desain café yang menarik, café buka 24 jam dan berada dilokasi 
strategis yang dekat dekat pusat keramaian. Pendapat 
konsumen terhadap fasilitas yang disediakan café Right Time 
sebanyak 40% tidak memberikan komentar. Konsumen lainnya 
memberikan pendapat terhadap fasilitas yang ada, antara lain 
tempat indoor kurang luas 11%, mushola kurang bersih 8%, 
tidak ada live musik 10%, musik tidak terdengar pada tempat 
outdoor 7%, kebersihan dan penerangan ditemlat wudhu kurang 
9%, wifi kurang cepat 7%, toilet kurang bersih 4% dan AC 
kurang dingin 4%. Menurut Kotler (2006) fasilitas merupakan 
faktor yang penting dalam menentukan kepuasan konsumen 
karena fasilitas yang lengkap terutama pada usaha bidang jasa 
dapat membuat konsumen merasa puas terhadap jasa yang 
digunakan. Fasilitas yang baik dapat membentuk persepsi di 
mata konsumen. 

Preferensi responden terhadap pelayanan yang 
diberikan menunjukkan bahwa sebesar 38% konsumen tidak 
memberikan komentar. Konsumen lainnya memberikan 
pendapat antara lain penyajian pesanan lama 12%, 
pengantaran pesanan kurang sopan 6%, karyawan salah 
mengantar pesanan 10%, karyawan kurang ramah 15%, 
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karyawan kurang peka 9% dan karyawan tidak memahami 
menu 10%. Kualitas pelayanan merupakan proses pemenuhan 
kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 
penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Oleh 
karena itu terdapat dua faktor yang mempengaruhi kualitas 
layanan yaitu layanan yang diharapkan (expected service) dan 
layanan yang diterima/ dirasakan (perceived service) (Tjiptono, 
2014).  

Preferensi responden terhadap keluhan pelayanan yang 
diberikan kepada café Right Time sebanyak 67% memiliki 
keluhan. Beberapa keluhan tersebut porsi makanan yang 
disajikan terlalu sedikit sehingga tidak relevan dengan harga 
yang ditawarkan, waktu penyajian makanan lama dan harga 
yang ditawarkan untuk minuman terlalu mahal. Preferensi 
responden yang terakhir adalah rekomendasi yang dapat 
diketahui bahwa sebanyak 75% konsumen merekomendasikan 
café Right Time kepada orang lain. Menurut Wahyudi (2013) 
rekomendasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
sifat loyal seseorang terhadap produk atau jasa. Hal 
dikarenakan rekomendasi terhadap teman sebaya atau 
lingkungan akan menimbulkan keinginan untuk mencoba produk 
atau jasa tersebut.  

 
4.4 Pengujian Kuesioner 
4.4.1 Hasil Uji Validitas 

 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat – tingkat keabsahan (validitas) suatu alat ukur. Alat 
ukur yang valid mempunyai validitas yang tinggi. 
Sebaliknya alat ukur yang kurang valid memiliki tingkat 
validitas yang rendah. Tingkat validitas alat ukur 
menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 
menyimpang dari gambaran tentang variabel yang 
dimaksud (Rangkuti, 2008). Menurut Rulyaman (2009) 
validitas menunjukkan sejauh mana skor atau nilai ukuran 
yang diperoleh benar – benar menyatakan hasil 
pengukuran atau pengamatan yang dilakukan. Hasil 
pengujian validitas dapat dilihat pada Tabel 4.3.  
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Tabel 4.3 Uji Validitas 

Sumber : Data Diolah (2016) 

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan 
software SPSS versi 20. Berdasarkan Tabel 4.3 
didapatkan nilai hasil uji validitas pada tingkat persepsi 
dan tingkat harapan untuk café Right Time. Menurut 
Sugiono (2006) apabila nilai r Hitung >0,3 atau lebih besar 
dari 0,3 maka atribut yang digunakan dalam kuesioner 
tersebut valid namun, apabila r Hitung <0,3 atau lebih kecil 
dari 0,3 maka atribut yang digunakan dalam kuesioner 
tersebut tidak valid. Melalui hasil validitas pada tabel 
diatas maka dapat diketahui bahwa seluruh atribut pada 
kuesioner yang disebat di café Right Time valid dan dapat 
digunakan untuk mengukur kepuasan konsumen karena 
nilai seluruh r Hitung lebih besar dari 0,3. Hasil uji validitas 

Dimensi Kode 
Atribut 

r Hitung 
Tingkat 

Persepsi 

Ket r Hitung 
Tingkat 
Harapan 

Ket 

 
 

Tangible 

X11 0,755 Valid 0,799 Valid 

X12 0,735 Valid 0,769 Valid 

X13 0,700 Valid 0,795 Valid 

X14 0,701 Valid 0,719 Valid 

X15 0,635 Valid 0,718 Valid 

 
Reliability 

X21 0,723 Valid 0,772 Valid 

X22 0,770 Valid 0,738 Valid 

X23 0,678 Valid 0,729 Valid 

X24 0,563 Valid 0,740 Valid 

 
Responsiv-

eness 

X31 0,729 Valid 0,802 Valid 

X32 0,609 Valid 0,796 Valid 

X33 0,746 Valid 0,823 Valid 

X34 0,756 Valid 0,836 Valid 

 
Assurance 

X41 0,787 Valid 0,720 Valid 

X42 0,799 Valid 0,726 Valid 

X43 0,817 Valid 0,741 Valid 

X44 0,629 Valid 0,627 Valid 

Emphaty 

X51 0,845 Valid 0,853 Valid 

X52 0,811 Valid 0,832 Valid 

X53 0,775 Valid 0,867 Valid 
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café Right Time secara lengkap dapat dilihat pada 
Lampiran 6. 

 
4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas 

 
Reliabilitas adalah tingkat keandalan kuesioner. 

Kuesioner reliabel adalah kuesioner yang apabila 
dicobakan secara berulang – ulang kepada kelompok 
yang sama akan menghasilkan data yang sama. 
Asumsinya tidak terdapat perubahan psikologis responden 
(Simamora, 2008). Reliabilitas menunjuk pada suatu 
pengertian bahwa suatu alat ukur cukup dapat dipercaya 
untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena alat 
ukur tersebut sudah baik. Alat ukur yang reliabel akan 
menghasilkan data yang dapat dipercaya. Apabila sebuah 
data memang benar sesuai dengan kenyataan maka 
berapa kalipun diambil hasilnya akan tetap sama 
(Rangkuti, 2008). Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat 
pada Tabel 4.4. 

 
Tabel 4.4 Uji Reliabilitas 

Dimensi Koefisien 
Alpha 

Tingkat 
Persepsi 

Ket Koefisien 
Alpha 

Tingkat 
Harapan 

Ket 

Tangible 0,755 Reliabel 0,816 Reliabel 

Reliability 0,624 Reliabel 0,731 Reliabel 

Responsiveness 0,661 Reliabel 0,830 Reliabel 

Assurance 0,739 Reliabel 0,655 Reliabel 

Emphaty 0,738 Reliabel 0,809 Reliabel 

 Sumber : Data Diolah (2016) 

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan 
software SPSS versi 20. Berdasarkan Tabel 4.4 
didapatkan nilai hasil uji reliabilitas pada tingkat persepsi 
dan tingkat harapan untuk café Right Time. Menurut 
Ghozali (2006) suatu variabel dapat dikatakn reliabel jika 
nilai cronbach alpha >0,60 atau lebih besar dari 0,60. 
Menurut Sekaran (2006) apabila nilai cronbach alpha 
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kurang dari 0,60 dianggap buruk, nilai cronbach alpha 
yang berada pada kisaran 0,70 dianggap baik dan nilai 
cronbach alpha kisaran 0,80 dianggap tinggi. Melalui hasil 
reliabilitas pada tabel diatas maka dapat diketahui bahwa 
seluruh atribut pada kuesioner yang disebat di café Right 
Time reliabel karena nilai koefisien cronbach alpha lebih 
besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas café Right Time secara 
lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6.  

 
4.5 Analisis Fuzzy - Servqual 
4.5.1 Penentuan Gap  

 
Servqual adalah suatu metode untuk mengukur 

kualitas layanan yang diterima oleh konsumen (Chen dkk, 
2009). Servqual dapat digunakan untuk menganalisa 
penyebab dari permasalahan layanan tersebut. Servqual 
akan menganalisa perbedaan persepsi dan harapan 
konsumen mengenai layanan yang diberikan. Melalui 
tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan tiap elemen 
layanan, maka dapat diketahui pula gap antara tingkat 
kepentingan dan tingkat kepuasan tersebut. Gap ini akan 
memberitahu dimana letak kekurangan layanan dengan 
melihat nilai gap terbesar. Logika fuzzy ini akan 
dikombinasikan dengan Servqual karena terdapat 
permasalahan kesubjektifan responden dalam 
memberikan nilai. Keambiguan ini dapat diatasi dengan 
menggunakan metode fuzzy (Darmawan, 2010). Menurut 
Liu et al. (2015) proses fuzzy – servqual terdiri dari lima 
langkah yaitu perhitungan nilai total, perhitungan nilai rata 
– rata, perhitungan nilai fuzzy gap, proses defuzzifikasi 
dan perhitungan gap.  

Pada proses perhitungan nilai total, nilai yang 
diberikan oleh responden pada kuesioner dimasing – 
masing atribut akan dihitung. Perhitungan ini dilakukan 
pada tingkat persepsi dan tingkat harapan. Proses kedua 
adalah perhitungan nilai rata – rata yang didapatkan dari 
nilai total untuk tingkat persepsi dan juga tingkat harapan. 
Perhitungan ini dilakukan pada setiap atribut yang ada 
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pada kuesioner. Hasil perhitungan nilai total dan nilai rata 
– rata untuk tingkat persepsi dan harapan café Right Time 
secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 8. Hasil 
perhitungan nilai total dan nilai rata – rata untuk tingkat 
persepsi dan harapan café Bvgil Gelato secara lengkap 
dapat dilihat pada Lampiran 9. Proses ketiga adalah 
perhitungan nilai fuzzy gap yang didapatkan dari selisih 
antara fuzzy persepsi dan fuzzy harapan. Perhitungan ini 
dilakukan pada setiap atribut yang ada pada kuesioner. 
Hasil perhitungan fuzzy gap dapat dilihat pada Lampiran 
10.  

Proses selanjutnya adalah defuzzifikasi yaitu 
proses pengembalian nilai menjadi nilai tegas atau nyata. 
Perhitungan ini juga dilakukan pada tingkat persepsi dan 
harapan disetiap atribut yang ada pada kuesioner. Setelah 
didapatkan nilai defuziifikasi untuk setiap atribut pada 
tingkat persepsi dan harapan maka dapat dilanjutkan ke 
proses terakhir yaitu penentuan gap. Penentuan nilai gap 
ini didapatkan dari selisih nilai defuzzifikasi persepsi dan 
defuzzifikasi harapan yang ada setiap atribut. Nilai gap 
disetiap atribut pada café Right Time ditunjukkan pada 
Tabel 4.5. Hasil perhitungan nilai defuzzifikasi dan nilai 
gap pada café Right Time secara lengkap dapat dilihat 
pada Lampiran 11.   

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui nilai gap 
setiap atribut pada café Right Time. Gap merupakan 
kesenjangan atau selisih antara persepsi yang dirasakan 
konsumen dengan harapan yang diinginkan konsumen. 
Menurut Tjiptono (2011) semakin negatif nilai gap atau 
kesenjangan suatu atribut semakin besar skala prioritas 
untuk diperbaiki. Melalui Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa 
hampir seluruh atribut pada café Right Time memiliki nilai 
gap negatif kecuali atribut X31 Kesediaan karyawan untuk 
membantu pelanggan. Hal ini berarti atribut tersebut sudah 
dapat memenuhi harapan konsumen sehinggan konsumen 
merasa puas.  

Atribut X22 Penyajian makanan dan minuman yang 
cepat serta tepat sesuai pesanan memiliki nilai negatif gap 
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tertinggi yaitu -0,96. Melalui nilai gap negatif pada atribut 
X22 dapat diketahui bahwa konsumen kurang puas 
terhadap peyajian makanan dan minuman yang diberikan 
café Right Time. Menurut Afifudin (2009) nilai gap negatif 
menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara 
harapan dan persepsi konsumen atau harapan yang 
diinginkan konsumen tidak terpenuhi. Oleh karena itu, 
atribut X22 dapat dikatakan tidak memenuhi harapan 
konsumen karena nilainya negatif dan memiliki skala 
prioritas terbesar untuk diperbaiki oleh pihak manajemen 
café Right Time. Melalui hasil tersebut juga dapat 
diketahui bahwa penyajian pesana di café Right Time 
masih kurang tepat waktu dan tidak tepat pesanan.  

 
 Tabel 4.5. Nilai Gap Setiap Atribut Café Right Time 

 
Kode 

Atribut 

Defuzzifikasi  
Gap 

 
Peringkat Harapan Persepsi 

X11 4,16 3,80 -0,36 9 
X12 4,17 3,82 -0,35 10 
X13 4,23 3,95 -0,28 12 
X14 4,22 3,87 -0,35 10 
X15 4,09 3,83 -0,26 14 
X21 4,24 3,29 -0,94 2 
X22 4,12 3,16 -0,96 1 
X23 4,19 3,45 -0,74 4 
X24 4,21 3,44 -0,77 3 
X31 4,06 4,19 0,13 17 
X32 4,22 3,86 -0,36 9 
X33 4,24 4,19 -0,05 15 
X34 4,23 4,19 -0,04 16 
X41 4,18 3,91 -0,27 13 
X42 4,18 3,87 -0,31 11 
X43 4,24 3,80 -0,44 8 
X44 4,17 3,44 -0,73 5 
X51 4,23 3,59 -0,64 6 
X52 4,31 3,67 -0,64 6 
X53 4,32 3,79 -0,53 7 

Sumber : Data Diolah (2016) 
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Nilai gap negatif terbesar kedua adalah atribut X21 

Kejelasan dan kewajaran harga yang ditawarkan memiliki 
nilai gap negatif terbesar yaitu -0,94. Nilai gap negatif 
terbesar ketiga adalah atribut X24 Porsi penyajian makanan 
dan minuman yang konsisten sebesar -0,77. Pada urutan 
keempat nilai gap negatif adalah atribut X23 Citarasa yang 
memuaskan sebesar -0,74. Urutan kelima nilai gap negatif 
adalah X44 Ketersediaan tempat parkir yang aman dan 
nyaman sebesar -0,73. Urutan keenam nilai gap negatif 
adalah X51 Kemampuan karyawan berkomunikasi baik 
dengan konsumen sebesar dan X52 Karyawan yang sopan 
dan ramah sebesar -0,64. Urutan ketujuh nilai gap negatif 
adalah X53 Karyawan yang sensitif (peka) terhadap 
kebutuhan pelanggan sebesar -0,53. Urutan kedelapan 
nilai gap negatif adalah X43 Kejujuran karyawan sebesar 
0,44. Urutan kesembilan adalah atribut X11 Karyawan yang 
berpenampilan rapi, X14 Fasilitas pendukung yang 
memadai dan X32 Ketepatan waktu pelayanan sebesar -
0,36. 

Urutan kesepuluh nilai gap negatif adalah X12 

Dekorasi ruangan yang menarik dan nyaman dan X14 

Fasilitas pendukung yang memadai sebesar -0,35. Urutan 
kesebelas adalah X42 Kebersihan makanan dan minuman 
yang terjamin sebesar -0,31. Urutan kedua belas adalah 
X13 Kebersihan café terjaga sebesar -0,28. Urutan ketiga 
belas adalah X41 Menu makanan dan minuman yang halal 
sebesar -0,27. Urutan keempat belas adalah X15 
Kelengkapan alat makan sebesar -0,26. Urutan kelima 
belas adalah X33 Kesediaan karyawan memberikan 
informasi terkait dengan menu nilai gapnya sebesar -0,05. 
Urutan keenam belas adalah atribut X34 pelayanan yang 
tetap tepat waktu meski keadaan café ramai yaitu -0,04. 
Atribut X34 menjadi atribut yang memiliki nilai gap negatif 
terkecil sehingga dapat diketahui bahwa pelayanan yang 
diberikan pihak café ketika keadaan café ramai hampir 
memenuhi harapan konsumen.   

Langkah yang dilakukan setelah diketahui nilai gap 
pada setiap atribut selanjutnya dapat dihitung nilai gap 
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pada setiap dimensi. Dalam penelitian ini menggunakan 
lima dimensi kualitas pelayanan yaitu tangible (bukti fisik), 
reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), 
assurance (jaminan) dan emphaty (empati). Perhitungan 
nilai gap setiap dimensi didapatkan dengan cara 
menghitung rata – rata dari nilai gap atribut yang menjadi 
anggota dimensi tersebut. Hasil perhitungan nilai gap 
setiap dimensi dapat dilihat pada Tabel 4.6.   

 

 Tabel 4.6. Nilai Gap Setiap Dimensi Café Right Time 
Dimensi Gap Peringkat 

Tangible -0,32 4 
Reliability -0,85 1 

Responsiveness -0,08 5 
Assurance -0,44 3 
Emphaty -0,60 2 

Sumber : Data Diolah (2016) 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui nilai gap 
pada setiap dimensi kualitas pelayanan di café Right Time 
seluruhnya memiliki hasil negatif. Nilai gap negatif tertinggi 
adalah dimensi reliability yaitu -0,85. Dimensi reliability 
berkaitan dengan keandalan atau kemampuan pihak café 
memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, 
akurat dan memuaskan. Atribut yang termasuk dalam 
dimensi reliability dalam penelitian ini yaitu kejelasan dan 
kewajaran harga yang ditawarkan, penyajian makanan 
dan minuman yang cepat serta tepat sesuai pesanan, 
citarasa yang memuaskan dan porsi penyajian makanan 
dan minuman yang konsisten. Keempat atribut tersebut 
memiliki nilai gap negatif yang besar sehingga 
mempengaruhi nilai gap dimensi reliability. Melalui nilai 
gap negatif pada dimensi reliability maka dapat diketahui 
bahwa pada dimensi ini konsumen merasa tidak terpenuhi 
harapannya. Oleh karena itu dapat dilakukan pelatihan 
terhadap karyawan untuk meningkatkan keandalan di café 
Right Time terutama pada atribut penyajian makanan dan 
minuman yang cepat serta tepat sesuai pesanan yang 
memiliki nilai gap negatif tinggi yaitu -0,96. Menurut 
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Suharyadi (2007) pelatihan karyawan diperlukan untuk 
meningkatkan keahlian dan keterampilan seseorang agar 
dapat mengikuti perkembangan terkini dari konsumen.  

Dimensi kedua yang memiliki nilai gap negatif 
terbesar adalah dimensi emphaty sebesar -0,60. Dimensi 
emphaty berkaitan dengan kepedulian pihak manajemen 
café terhadap konsumen. Atribut yang termasuk dalam 
dimensi emphaty adalah kemampuan karyawan 
berkomunikasi baik dengan konsumen, karyawan yang 
sopan dan ramah dan karyawan yang sensitif (peka) 
terhadap kebutuhan pelanggan. Melalui nilai gap  maka 
dapat diketahui bahwa konsumen tidak merasa puas 
dengan pelayanan yang berkaitan dengan empati yang 
diberikan pihak café. Menurut hasil nilai gap atribut, 
diketahui atribut karyawan yang sopan dan ramah dan 
kemampuan karyawan berkomunikasi baik dengan 
konsumen memiliki nilai gap negatif yang cukup tinggi 
yaitu -0,64. Melalui hal tersebut maka dapat dilakukan 
peningkatan kesopanan dan keramahan karyawan serta 
cara berkomunikasi karyawan terhadap konsumen. 
Menurut Tjiptono (2006) empati merupakan kemudahan 
dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, 
perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para 
konsumen. Setiap bentuk usaha diharapakan memahami 
dan memiliki perhatian terhadap konsumennya. Oleh 
karena itu dimensi empati merupakan dimensi yang 
penting untuk diperhatikan.  

Dimensi ketiga adalah dimensi Assurance sebesar 
-0,44. Dimensi Assurance berhubungan dengan 
pengetahuan dan kemampuan pihak manajemen café 
untuk menumbuhkan rasa percaya konsumen terhadap 
pihak café. Atribut yang termasuk dalam dimensi 
assurance yaitu menu makanan dan minuman yang halal 
kebersihan makanan dan minuman yang terjamin, 
kejujuran karyawan dan ketersediaan tempat parkir yang 
aman dan nyaman. Atribut ketersediaan tempat parkir 
yang aman dan nyaman memiliki nilai gap yang cukup 
tinggi yaitu -0,73. Menurut Tandjung (2005) faktor security 
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yang berkaitan dengan memberikan rasa aman dan 
terjamin kepada konsumen merupakan hal yang penting 
karena hal ini berkaitan dengan kredibilitas perusahaan 
untuk konsumen dan sangat mempengaruhi kepuasan 
konsumen. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan 
maka pihak manajemen café Right Time dapat lebih 
memperhatikan ketersediaan tempat parkir yang aman 
dan nyaman karena lokasi café yang berada dipinggir 
jalan yang memiliki lalu lintas cukup ramai. 

Dimensi keempat adalah dimensi tangible sebesar 
-0,32. Atribut yang termasuk dalam dimensi tangible yaitu 
karyawan yang berpenampilan rapi, dekorasi ruangan 
yang menarik dan nyaman, kebersihan café terjaga, 
fasilitas pendukung yang memadai dan kelengkapan alat 
makan. Berdasarkan hasil pengamatan konsumen 
menganggap keadaan fisik merupakan hal yang penting 
dalam mempengaruhi kepuasan konsumen. Keadaan fisik 
dapat berupa dekorasi café, kebersihan café dan berbagai 
fasilitas pendukung yang diberikan. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Simonson (2006) bahwa tangible yang baik 
dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Oleh karena itu 
penting bagi manajemen untuk mengetahui aspek fisik 
yang tepat untuk usaha yang didirikan dan memberikan 
efek positif terhadapa kualitas pelayanan. 

Dimensi kelima adalah dimensi responsiveness 
yang memiliki nilai gap sebesar -0,08. Atribut yang 
termasuk dalam dimensi responsiveness yaitu kesediaan 
karyawan untuk membantu pelanggan, ketepatan waktu 
pelayanan, kesediaan karyawan memberikan informasi 
terkait dengan menu dan pelayanan yang tetap tepat 
waktu meski keadaan café ramai. Dari keempat atribut 
tersebut, nilai gap negatif terbesar dimiliki oleh atribut 
ketepatan waktu pelayanan yaitu -0,36. Hal ini 
menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelayanan yang 
diberikan pihak café belum dapat memberikan rasa puas 
terhadap konsumen. Menurut Gasperz (2007) ketepatan 
waktu pelayanan merupakan hal yang penting dalam 
usaha dalam bidang jasa.  
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4.6 Analisis Quality Function Deployment 
4.6.1 Voice of Consumer 

 
Langkah awal dalam metode QFD adalah 

mengetahui dan mengidentifikasi apa yang dibutuhkan 
oleh konsumen dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

 
 Tabel 4.7. Voice of Consumer 

Atribut Gap Peringkat 

X22 Penyajian makanan dan minuman yang 
cepat serta tepat sesuai pesanan 

-0,96 1 

X21 Kejelasan dan kewajaran harga yang 
ditawarkan 

-0.94 2 

X24 Porsi penyajian makanan dan minuman 
yang konsisten 

-0,77 3 

X23 Citarasa yang memuaskan -0,74 4 

X44 Ketersediaan tempat parkir yang aman dan 
nyaman 

-0,73 5 

X51 Kemampuan karyawan berkomunikasi baik 
dengan konsumen 

-0,64 6 

X52 Karyawan yang sopan dan ramah -0,64 6 

X53 Karyawan yang sensitif (peka) terhadap 
kebutuhan pelanggan 

-0,53 7 

X43 Kejujuran karyawan -0,44 8 

X11 Karyawan yang berpenampilan rapi -0,36 9 

X32 Ketepatan waktu pelayanan -0,36 9 

X12 Dekorasi ruangan yang menarik dan 
nyaman 

-0,35 10 

X14 Fasilitas pendukung yang memadai -0,35 10 

X42 Kebersihan makanan dan minuman yang 
terjamin 

-0,31 11 

X13 Kebersihan café terjaga -0,28 12 

X41 Menu makanan dan minuman yang halal -0,27 13 

X15 Kelengkapan alat makan -0,26 14 

X33 Kesediaan karyawan memberikan informasi 
terkait dengan menu 

-0,05 15 

X34 Pelayanan yang tetap tepat waktu meski 
keadaan café ramai 

-0,04 16 

Sumber : Data Diolah (2016) 
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Hasil dari voice of consumer diperoleh dari penelitian yang 
telah dilakukan yang disusun berdasarkan peringkat 
kepuasan konsumen dari hasil metode fuzzy – servqual 
yang bernilai negatif. Menurut Nasution (2006) untuk 
mendapatkan informasi dari matrik what’s dapat dilakukan 
dengan melakukan survei langsung dengan memberikan 
sejumlah pertanyaan melalui kuesioner. Hasil kuesioner 
tersebut digunakan untuk menyusun HOQ. 

 

4.6.2 Penyusunan Planning Matrix 
 

Tahap planning matrix merupakan tahap 
pembuatan House of Quality. Penyusunan HoQ ditentukan 
dari hasil kuesioner yang diperoleh dengan tujuan 
menerjemahkan kebutuhan pelanggan. Menurut 
Abdolshah (2013) setelah menentukan kebutuhan 
pelanggan (what’s) maka tahap yang dilakukan 
selanjutnya adalah menghitung importance to consumer, 
menghitung consumer satisfaction performance, 
menentukan goal, menghitung improvement ratio, 
menetapkan sales point, menghitung raw weight dan 
menghitung normalized raw weight. 
a. Importance To Consumer 

Importance To Consumer merupakan ukuran 
tingkat kepentingan yang dihitung dari hasil kuesioner. 
Tingkat kepentingan dibutuhkan untuk menjadi 
pertimbangan dalam mengambil keputusan 
berdasarkan seberapa penting konsumen menilai suatu 
atribut. Hasil dari importance to consumer café Right 
Time dapat dilihat pada Tabel 4.8. Berdasarkan Tabel 
4.8 dapat diketahui beberapa atribut yang memiliki nilai 
ITC diatas nilai ITC rata – rata dimensi. Atribut tersebut 
antara lain dekorasi ruangan yang menarik dan 
nyaman, kebersihan café terjaga, fasilitas pendukung 
yang memadai, kejelasan dan kewajaran harga yang 
ditawarkan, porsi penyajian makanan dan minuman 
yang konsisten, ketepatan waktu pelayanan, kesediaan 
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karyawan memberikan informasi terkait dengan menu, 
pelayanan yang tetap tepat waktu meski keadaan café 
ramai, kejujuran karyawan, kemampuan karyawan 
berkomunikasi baik dengan konsumen, karyawan yang 
sopan dan ramah dan karyawan yang sensitif (peka) 
terhadap kebutuhan pelanggan.  

Atribut yang memiliki nilai yang paling tinggi 
merupakan atribut yang paling dipentingkan oleh 
konsumen. Atribut tersebut adalah karyawan yang 
sensitif (peka) terhadap kebutuhan pelanggan yang 
memiliki nilai ITC sebesar 4,28. Karyawan yang peka 
terhadap kebutuhan pelanggan merupakan hal yang 
penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. 
Karyawan yang peka akan meningkatkan kepercayaan 
dan loyalitas pelanggan. Selain itu juga dapa 
memberikan citra dan reputasi positif produsen sebagai 
pihak penyedia jasa (Irawan, 2009). 

Atribut selanjutnya yang dipentingkan adalah 
atribut karyawan yang sopan dan ramah dengan nilai 
ITC sebesar 4,27. Kesediaan melayani, kesopanan dan 
keramahan merupakan hal yang ingin didapatkan 
seorang pelanggan dari karyawan yang melayaninya. 
Setiap karyawan terutama bagi karyawan yang 
berhubungan berhubungan langsung dengan 
pelanggan harus memahami hal ini. Karyawan perlu 
bersikap sopan dan mengusai pengetahuan serta 
keterampilan yang dibutuhkan untuk melayani dan 
menangani setiap permintaan dan pertanyaan 
pelanggan (Tjiptono, 2011). 

Atribut kejelasan dan kewajaran harga yang 
ditawarkan merupakan atribut yang dipentingkan 
berikutnya dengan nilai ITC sebesar 4,21. Menurut 
Cateoran dan John (2007) keseimbangan antara harga 
sebuah produk dan kualitas produk merupakan hal 
yang perlu diperhatikan dalam dunia bisnis. Harga 
yang ditawarkan untuk suatu produk akan dianggap 
ideal oleh konsumen apabila memenuhi harapan dasar 
konsumen. Apabila harapan yang diinginkan 
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konsumen dapat terpenuhi maka harga yang 
ditawarkan dapat dengan mudah untuk ditingkatkan.  

 
Tabel 4.8. Importance To Consumer Tiap Atribut Café Right Time 

Dimensi Kode 
Atribut 

ITC Tiap Atribut ITC Rata – rata 
Dimensi 

Tangible  

(Bukti Fisik) 
X1 

X11 

X12 

X13 

X14 

X15 

4,13 
4,14 
4,20 
4,19 
4,06 

 
 

4,14 
 
 
 

Reliability 
(Keandalan) 

X2 

X21 

X22 
X23 

X24 

4,21 
4,10 
4,16 
4,18 

4,16 
 
 
 

Responsiveness 
(Daya Tanggap) 

X3 

X32 

X33 

X34 

4,19 
4,20 
4,20 

4,20 
 
 

Assurance 
(Jaminan) 

X4 

X41 

X42 

X43 

X44 

4,15 
4,15 
4,20 
4,14 

4,16 
 
 
 

Emphaty 

(Empati) 
X5 

X51 

X52 

X53 

4,19 
4,27 
4,28 

4,25 
 
 

 Rata - rata 4,17 4,17 

 Sumber : Data Diolah (2016) 

Atribut yang dipentingkan selanjutnya adalah 
kebersihan café terjaga dengan nilai ITC sebesar 4,20. 
Masalah kebersihan merupakan penilaian yang cukup 
penting bagi konsumen karena akan berhubungan 
dengan kesehatan. Kebersihan dan kehigienisan dari 
suatu café dapat dilihat dari kebersihan perlatan yang 
digunakan untuk memasak, kebersihan dapur café, 
kebersihan peralatan yang digunakan untuk 
menyajikan makanan dan minuman serta kebersihan 
lingkungan café tersebut (Davis et al., 2008). 

Atribut berikutnya adalah kesediaan karyawan 
memberikan informasi terkait dengan menu yang 
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memiliki  nilai ITC sebesar 4,20. Menurut Suteja (2006) 
keramahan merupakan kualitas utama layanan 
konsumen. Keramahan dapat ditunjukkan dengan 
sikap tanggap karyawan terhadap kebutuhan 
konsumen, penguasaan informasi terkait menu yang 
terdapat pada café dan cara cara berkomunikasi yang 
baik sehinggan konsumen dapat merasa puas dengan 
pelayanan yang diberikan. 

Atribut pelayanan yang tetap tepat waktu 
meski keadaan café ramai merupakan atribut yang 
dipentingkan konsumen dengan nilai ITC sebesar 4,20. 
Menurut Bastian (2009) kepercayaan hubungan 
produsen dengan pelanggan (yang melayani dan yang 
dilayani) hanya dapat dibina melalui kegiatan 
pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhanya. Salah 
satu kegiatan pelayanan yang penting adalah 
ketepatan waktu pelayanan. Oleh karena itu produsen 
perlu memperhatikan ketepatan waktu pelayanan yang 
diberikan.  

Berdasarkan Tabel 4.8 juga dapat diketahui 
dimensi yang memiliki nilai ITC diatas rata – rata yaitu 
dimensi emphaty dengan nilai 4,25. Emphaty 
merupakan perhatian secara individual yang diberikan 
produsen kepada pelanggan seperti kemampuan 
karyawan berkomunikasi baik dengan konsumen, 
sikap karyawan yang sopan dan ramah serta karyawan 
yang tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. Oleh 
karena itu dimensi ini merupakan dimensi yang sangat 
berperan penting dalam kualitas pelayanan (Umar, 
2005). Sementara itu dimensi tangible, reliability, 
responsiveness dan assurance memiliki nilai ITC 
dibawah rata – rata. Perhitungan importance to 
consumer secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 
14. 

 
b. Consumer Satisfaction Performance dan Goal 

Consumer Satisfaction Performance (CSP) 
merupakan nilai persepsi atau kinerja pelayanan yang 
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diberikan oleh Café Right Time dan Café Bvgil Gelato. 
Menurut Nasution (2006) CSP merupakan persepsi 
atau pandangan konsumen tentang bagus atau 
tidaknya produk yang telah dihasilkan saat ini dalam 
memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nilai 
CSP Café Right Time dan Café Bvgil Gelato dapat 
dilihat pada Tabel 4.9. Perhitungan CSP Café Right 
Time dan CSP Café Bvgil Gelato dapat dilihat pada 
Lampiran 15. 

Nilai goal adalah nilai yang diperoleh dari 
perbandingan tingkat kepuasan atau persepsi 
konsumen café Right Time dan café Bvgil Gelato dan 
dipilih nilai yang terbaik. Menurut Rudiyanto (2012) 
nilai goal yang ditentukan diharapkan mampu 
memperbaiki kualitas pelayanan atau membuat 
kualitas pelayanan lebih baik. Melalui nilai goal 
diharapkan dapat meningkatkan kepuasan konsumen. 
Nilai goal yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui 
bahwa terdapat beberapa atribut pada Café Right Time 
yang mencapai nilai goal. Atribut tersebut antara lain 
karyawan yang berpenampilan rapi, dekorasi ruangan 
yang menarik dan nyaman, kebersihan café terjaga, 
kelengkapan alat makan, ketepatan waktu pelayanan, 
kesediaan karyawan memberikan informasi terkait 
dengan menu, pelayanan yang tetap tepat waktu 
meski keadaan café ramai, menu makanan dan 
minuman yang halal, kebersihan makanan dan 
minuman yang terjamin dan kejujuran karyawan. 
Atribut – atribut tersebut mencapai nilai goal karena 
memiliki nilai CSP yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan pesaing yaitu café Bvgil Gelato.  

Pada Tabel 4.9 juga dapat diketahui bahwa 
terdapat beberapa atribut yang memiliki nilai CSP lebih 
rendah dibandingkan pesaing. Oleh karena itu atribut 
tersebut tidak dapat mencapai goal. Atribut tersebut 
antara lain fasilitas pendukung yang memadai, 
kejelasan dan kewajaran harga yang ditawarkan, 



65 
 

penyajian makanan dan minuman yang cepat serta 
tepat sesuai pesanan, citarasa yang memuaskan, porsi 
penyajian makanan dan minuman yang konsisten, 
ketersediaan tempat parkir yang aman dan nyaman, 
kemampuan karyawan berkomunikasi baik dengan 
konsumen, karyawan yang sopan dan ramah dan 
karyawan yang sensitif (peka) terhadap kebutuhan 
pelanggan. 

 
 Tabel 4.9. Consumer Satisfaction Performance dan Goal 

 
Dimensi 

Kode 
Atribut 

CSP 
Right 
Time 

CSP 
Bvgil 

Gelato 

 
Goal 

Tangible  
(Bukti Fisik) 

X1 

X11 

X12 

X13 

X14 

X15 

3,77 
3,81 
3,92 
3,84 
3,82 

3,66 
3,68 
3,85 
3,88 
3,76 

3,77 
3,81 
3,92 
3,88 
3,82 

Reliability 
(Keandalan) 

X2 

X21 

X22  
X23 

X24 

3,29 
3,16 
3,44 
3,44 

3,64 
3,66 
3,52 
3,59 

3,64 
3,66 
3,52 
3,59 

Responsiveness 
(Daya Tanggap) 

X3 

X32 

X33 

X34 

3,80 
4,16 
4,16 

3,45 
3,59 
3,59 

3,80 
4,16 
4,16 

Assurance 
(Jaminan) 

X4 

X41 

X42 

X43 

X44 

3,88 
3,85 
3,78 
3,43 

3,59 
3,74 
3,71 
3,70 

3,88 
3,85 
3,78 
3,70 

Emphaty 
(Empati) 

X5 

X51 

X52 

X53 

3,58 
3,66 
3,78 

 

3,72 
3,71 
3,81 

3,72 
3,71 
3,81 

Sumber : Data Diolah (2016) 

Pada atribut fasilitas pendukung yang 
memadai di café Bvgil Gelato memiliki nilai CSP yang 
lebih tinggi daripada café Right Time. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil pengamatan yang telah dilakukan di 
café Bvgil Gelato memiliki fasilitas yang lebih banyak 
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dibandingkan dengan café Right Time. Fasilitas 
tersebut antara lain ruangan café yang lebih luas, 
adanya fiber pada tempat duduk outdoor, terdapat 
sound untuk musik baik diruangan indoor dan outdoor. 
Menurut Widjajanto (2006) faktor fasilitas juga 
berkaitan dengan kepuasan konsumen karena fasilitas 
mempunyai peranan penting yang berhubungan 
dengan persepsi konsumen yang diperoleh dari 
interaksi konsumen dengan fasilitas. Fasilitas adalah 
segala sesuatu yang disediakan untuk dipakai atau 
dipergunakan serta dinikmati oleh konsumen.  

 Atribut penyajian makanan dan minuman 
yang cepat serta tepat sesuai pesanan café Bvgil 
Gelato memiliki nilai CSP yang lebih tinggi daripada 
café Right Time. Hal ini dikarenakan pada café Bvgil 
Gelato ketika konsumen memesan suatu produk maka 
produk yang dipesan langsung dapat dibawa tanpa 
harus menunggu terlalu lama. Oleh karena itu nilai 
CSP café Right Time pada atribut ini kalah dengan 
pesaing. Hal ini sesuai dengan pedapat Alamsyah 
(2009) restoran atau café yang mampu menjamin 
kecepatan penyajian merupakan restoran atau café 
yang disukai konsumen.   

Atribut kemampuan karyawan berkomunikasi 
baik dengan konsumen, karyawan yang sopan dan 
ramah dan karyawan yang sensitif (peka) terhadap 
kebutuhan pelanggan café Bvgil Gelato memiliki nilai 
CSP yang lebih tinggi daripada café Right Time. 
Menurut Gasperz (2007) salah satu hal yang 
diinginkan kosumen ketika berkunjung kesuatu 
restoran dan café adalah mendapatkan kesopanan, 
keramahan dan pelayanan yang maksimal. Oleh 
karena itu karyawan perlu memperhatikan sikap dan 
perilakunya agar konsumen dapat merasa puas 
terhadap pelayanan yang diberikan.   

Atribut berikutnya adalah atribut kejelasan 
dan kewajaran harga yang ditawarkan, citarasa yang 
memuaskan dan porsi penyajian makanan dan 
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minuman yang konsisten café Bvgil Gelato memiliki 
nilai CSP yang lebih tinggi daripada café Right Time. 
Ketiga atribut ini merupakan atribut yang 
mempengaruhi kepuasan konsumen. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Suharno (2007) bahwa faktor yang 
dapat mempengaruhi kepuasan konsumen yaitu 
kualitas produk, harga yang ditawarkan, kuallitas 
pelayanan yang diberikan dan kemudahan untuk 
berkomunikasi dengan produsen. 

Pada atribut porsi penyajian makanan dan 
minuman yang konsisten, di café Bvgil Gelato lebih 
konsisten karena gelato yang disajikan diambil dari 
scoop yang memiliki ukuran yang sama. Pada café 
Right Time yang menyajikan berbagai menu olahan 
makana dan minuman masih terdapat beberapa bahan 
yang tidak memiliki ukuran pasti dan hanya 
berdasarkan perkiraan. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Marselita (2008) bahwa bagi konsumen porsi 
yang konsisten merupakan hal yang cukup 
diperhatikan terutama bagi konsumen yang sudah 
sering berkunjung ke café.  

Pada atribut ketersediaan tempat parkir yang 
aman dan nyaman café Bvgil Gelato memiliki nilai CSP 
yang lebih tinggi daripada café Right Time. Melalui 
hasil pengamatan dapat diketahui bahwa lahan parkir 
café Bvgil Gelato lebih luas dibandingkan café Right 
Time. Menurut Astuti (2010) ketersediaan lahan parkir 
pada tempat makan merupakan hal yang penting 
karena saat ini tempat makan tidak hanya menjadi 
tempat untuk makan tetapi juga merupakan tempat 
untuk berkumpul dan bersosialisasi. 

Melalui Tabel 4.9 juga dapat diketahui bahwa 
pada dimensi reliability dan emphaty yang dimiliki oleh 
café pesaing lebih baik daripada café Right Time. Hal 
ini dapat dilihat dari nilai CSP café pesaing pada 
dimensi reliability dan emphaty yang lebih tinggi. Pada 
dimensi tangible, responsiveness dan assurance yang 
dimiliki café Right Time memiliki nilai CSP yang lebih 
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tinggi dibandingkan café pesaing sehingga dapat 
dijadikan goal. 

     
c. Improvement Ratio 

Improvement Ratio merupakan nilai rasio 
perbaikan dari goal dan kinerja pelayanan yang 
diberikan oleh pihak café. Menurut Zagioel dan 
Nurcahyo (2013), semakin besar nilai IR maka akan 
semakin besar pula usaha yang dilakukan untuk 
perbaikan yang berguna untuk mencapai target yang 
telah ditentukan. Nilai improvement ratio dapat dilihat 
pada Tabel 4.10 kemudian perhitungan improvement 
ratio dapat dilihat pada Lampiran 16.   

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui 
beberapa atribut telah mencapai nilai 1. Atribut yang 
mencapai nilai 1 antara lain karyawan yang 
berpenampilan rapi, dekorasi ruangan yang menarik 
dan nyaman, kebersihan café terjaga, kelengkapan 
alat makan, ketepatan waktu pelayanan, kesediaan 
karyawan memberikan informasi terkait dengan menu, 
pelayanan yang tetap tepat waktu meski keadaan café 
ramai, menu makanan dan minuman yang halal, 
kebersihan makanan dan minuman yang terjamin dan 
kejujuran karyawan. Atribut yang sudah mencapai nilai 
1 ini tidak lagi memerlukan usaha perbaikan untuk saat 
ini. Dalam bidang jasa, kualitas pelayanan merupakan 
hal yang penting untuk diperhatikan karena konsumen 
dapat memberikan penilaian terkait pelayanan yang 
diterima. Penilaian pelayanan yang sering diperhatikan 
oleh konsumen berkaitan dengan kecepatan 
pelayanan, penampilan karyawan, komunikasi yang 
baik dari karyawan dan kebersihan lingkungan (Davis 
et al., 2008). 
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Tabel 4.10. Improvement Ratio  

 
Dimensi 

 
Kode 

Atribut 

 
Goal 

CSP Right 
Time 

 
IR 

Tangible  
(Bukti Fisik) 

X1 

X11 

X12 

X13 

X14 

X15 

3,77 
3,81 
3,92 
3,88 

3,82 

3,77 
3,81 
3,92 
3,84 

3,82 

1,00 
1,00 
1,00 
1,01 

1,00 

Reliability 

(Keandalan) 
X2 

X21 

X22 
X23 

X24 

3,64 
3,66 
3,52 
3,59 

3,29 
3,16 
3,44 
3,44 

1,11 
1,16 
1,02 
1,04 

Responsiveness 
(Daya Tanggap) 

X3 

 

X32 

X33 

X34 

3,80 
4,16 
4,16 

3,80 
4,16 
4,16 

1,00 
1,00 
1,00 

Assurance 
(Jaminan) 

X4 

X41 

X42 

X43 

X44 

3,88 
3,85 
3,78 
3,70 

3,88 
3,85 
3,78 
3,43 

1,00 
1,00 
1,00 
1,08 

Emphaty 
(Empati) 

X5 

X51 

X52 

X53 

3,72 
3,71 
3,81 

3,58 
3,66 
3,78 

 

1,04 
1,01 
1,01 

Sumber : Data Diolah (2016) 

Pada Tabel 4.10 juga dapat diketahui 
beberapa atribut yang memiliki nilai IR lebih dari 1. 
Atribut tersebut antara lain fasilitas pendukung yang 
memadai, kejelasan dan kewajaran harga yang 
ditawarkan, penyajian makanan dan minuman yang 
cepat serta tepat sesuai pesanan, citarasa yang 
memuaskan, porsi penyajian makanan dan minuman 
yang konsisten, ketersediaan tempat parkir yang aman 
dan nyaman, kemampuan karyawan berkomunikasi 
baik dengan konsumen, karyawan yang sopan dan 
ramah dan karyawan yang sensitif (peka) terhadap 
kebutuhan pelanggan. Atribut yang memiliki nilai IR 
lebih dari 1 berarti memerlukan usaha dalam perbaikan 
untuk mencapai target yang ditetapkan. Atribut yang 
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memiliki nilai IR tertinggi adalah penyajian makanan 
dan minuman yang cepat serta tepat sesuai pesanan 
sebesar 1,16. Hasil pengamatan yang dilakukan pada 
café Right Time sering terjadi ketidaktepatan penyajian 
makanan dan minuman kepada konsumen. Hal ini 
disebabkan karena karyawan yang terkadang lupa 
memberikan nomor meja pada nota pesanan. Menurut 
Alamsyah (2009) restoran atau café yang mampu 
menjamin kecepatan dan ketepatan penyajian 
merupakan restoran atau café yang disukai konsumen.   

Atribut yang memiliki nilai IR tertinggi kedua 
adalah kejelasan dan kewajaran harga yang 
ditawarkan sebesar 1,11. Melalui pengamatan yang 
dilakukan di café Right Time banyak konsumen yang 
memberikan saran untuk menurunkan harga jual 
produk karena dianggap terlalu mahal. Faktor biaya 
dan kualitas membentuk tata hubungan yang saling 
bergantung serta berpengaruh amat kuat. Dalam 
penentapan harga jual produk harus disesuaikan 
dengan strategi pemasaran dan didukung kualitas 
yang terdapat pada produk tersebut (Dipohusodo, 
2006).  

Atribut selanjutnya adalah ketersediaan 
tempat parkir yang aman dan nyaman. Pada café 
Right Time lahan parkir yang disediakan kurang luas 
karena lokasi café yang berada pada pinggir ruas jalan 
yang ramai. Menurut Voon (2011) tempat parkir 
termasuk kedalam bagian keamanan yang perlu 
diperhatikan oleh pemilik restoran dan café. Tempat 
parkir merupakan layanan lingkungan yang diberikan 
produsen kepada konsumen.  

Atribut porsi penyajian makanan dan 
minuman yang konsisten dan kemampuan karyawan 
berkomunikasi baik dengan konsumen memiliki nilai IR 
yang sama yaitu 1,04. Kedua atribut ini dapat 
diperbaiki dengan mengadakan pelatihan untuk 
karyawan. Pelatihan karyawan dapat meningkatkan 
keterampilan karyawan dalam melayani konsumen, 
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meningkatkan kesopanan dan etika serta memperbaiki 
cara berkomunikasi karyawan sehingga dapat tercipta 
cara komunikasi yang baik antara karyawan dengan 
konsumen (Naik, 2010). Oleh karena itu pelatihan 
karyawan merupakan yang perlu untuk dilakukan. 

Atribut berikutnya adalah citarasa yang 
memuaskan dengan nilai IR 1,02. Menurut Maumbe 
(2012) keamanan pangan, kesegaran, kesehatan, gizi 
dan citarasa menjadi standar harapan konsumen yang 
wajib dipenuhi. Pada atribut fasilitas pendukung yang 
memadai, karyawan yang sopan dan ramah dan 
karyawan yang sensitif (peka) terhadap kebutuhan 
pelanggan dengan nilai IR 1,01. Pada atribut fasilitas 
pendukung di café Right Time tidak selengkap pada 
pesaing sehingga banyak konsumen yang belum 
merasakan kepuasan terhadap fasilitas pendukung 
yang ada.   

 
d. Sales Point 

Sales Point memuat informasi tentang 
kemampuan café Right Time dalam menjual produk 
yang didasarkan pada seberapa jauh kebutuhan 
konsumen konsumen dapat terpenuhi. Penetapan nilai 
sales point didasarkan pada nilai Importance to 
Consumer (ITC) dan pertimbangan dari pihak 
manajemen café Right Time. Penetapan nilai sales 
point dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan nilai tersebut 
memiliki arti yang berbeda – beda. Hasil penilaian sales 
point menurut nilai ITC café Right Time dapat dilihat 
pada Tabel 4.11.   

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui 
bahwa seluruh atribut memiliki nilai ITC lebih dari 3 
namun memiliki nilai sales point yang berbeda – beda. 
Menurut Widodo (2007) nilai sales point 1,5 memiliki 
arti bahwa apabila kebutuhan akan atribut tersebut 
terpenuhi maka akan terjadi peningkatan penjualan. 
Nilai sales point 1,2 memiliki arti apabila kebutuhan 
tersebut terpenuhi maka akan terjadi peningkatan 
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pejualan walaupun tidak terlalu besar. Nilai sales point 
1 memiliki arti apabila kebutuhan tersebut terpenuhi 
maka tidak akan terjadi peningkatan pejualan. 
Perbedaan nilai sales point disebabkan pertimbangan 
yang diberikan oleh pihak manajemen café Right Time 
karena tidak semua atribut dianggap dapat 
meningkatan penjualan. 

 
Tabel 4.11. Sales Point  

Dimensi Kode Atribut ITC Sales Point 

Tangible  
(Bukti Fisik) 

X1 

X11 

X12 

X13 

X14 

X15 

4,13 
4,14 
4,20 
4,19 
4,06 

1,0 
1,2 
1,2 
1,5 
1,0 

Reliability 
(Keandalan) 

X2 

X21 

X22  
X23 

X24 

4,21 
4,10 
4,16 
4,18 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

Responsiveness 
(Daya Tanggap) 

X3 

X32 

X33 

X34 

4,19 
4,20 
4,20 

1,5 
1,2 
1,5 

 

Assurance 
(Jaminan) 

X4 

X41 

X42 

X43 

X44 

4,15 
4,15 
4,20 
4,14 

 

1,2 
1,2 
1,2 
1,5 

Emphaty 
(Empati) 

X5 

X51 

X52 

X53 

4,19 
4,27 
4,28 

1,2 
1,2 
1,2 

 

Sumber : Data Diolah (2016) 

 Berdasarkan Tabel 4.11 maka dapat diketahui 
bahwa setiap atribut memiliki nilai sales point yang 
berbeda. Atribut yang memiliki nilai sales point 1,5 
antara lain fasilitas pedukung yang memadai, 
kejelasan dan kewajaran harga yang ditawarkan, 
penyajian makanan dan minuman yang cepat serta 
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tepat sesuai pesanan, citarasa yang memuaskan, porsi 
penyajian makanan dan minuman yang konsisten, 
ketepatan waktu pelayanan, pelayanan yang tetap 
tepat waktu meski keadaan café ramai dan 
ketersediaan tempat parkir yang aman dan nyaman. 
Nilai sales point 1,5 ini menunjukkan bahwa atribut 
tersebut dapat membantu meningkatkan penjualan jika 
terpenuhi.  

Atribut citarasa yang memuaskan merupakan 
salah satu atribut yang memiliki nilai sales point 1,5. 
Konsumen tentu menginginkan makanan dan 
minuman dengan citarasa yang enak ketika menikmati 
hidangan di café. Hal ini sesuai dengan penyataan 
Marselita (2008) bahwa setiap konsumen memiliki 
tujuan yang sama ketika memasuki café dan restoran 
yaitu mendapatkan makanan dan minuman yang enak.  

Atribut yang memiliki nilai sales point 1,2 
antara lain dekorasi ruangan yang menarik dan 
nyaman, kebersihan café terjaga, kesediaan karyawan 
memberikan informasi terkait dengan menu, menu 
makanan dan minuman yang halal, kebersihan 
makanan dan minuman yang terjamin, kejujuran 
karyawan, kemampuan karyawan berkomunikasi baik 
dengan konsumen, karyawan yang sopan dan ramah 
dan karyawan yang sensitif (peka) terhadap kebutuhan 
pelanggan. Nilai sales point 1,2 menunjukkan bahwa 
atribut tersebut terpenuhi maka akan terjadi 
peningkatan pejualan walaupun tidak terlalu besar. 
Karyawan yang sensitive (peka) terhadap kebutuhan 
pelanggan merupakan salah satu bentuk pelayanan 
dari pihak café kepada konsumen. Karyawan yang 
cepat dan sigap dapat membantu meningkatkan 
penjualan karena pada dasarnya setiap konsumen 
pasti ingin segera dilayani (Shane, 2007). 

Atribut yang memiliki nilai sales point 1 antara 
lain karyawan yang berpenampilan rapi dan 
kelengkapan alat makan. Nilai sales point 1 memiliki 
arti apabila kebutuhan tersebut terpenuhi maka tidak 
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akan terjadi peningkatan pejualan. Menurut Sasongko 
(2010) nilai sales point 1 memang tidak membantu 
meningkatan penjualan namun bukan berarti tidak 
penting, melainkan bukan menjadi atribut yang 
diprioritaskan.   

 
e.  Raw Weight dan Normalized Raw Weight 

Raw Weight adalah nilai yang 
menggambarkan tingkat kepentingan secara 
keseluruhan setiap kebutuhan konsumen. Raw Weight  
merupakan bobot yang diberikan dalam House of 
Quality. Bobot ini diperoleh dari perkalian nilai ITC, IR 
dan sales point. Sementara itu nilai Normalized Raw 
Weight merupakan nilai raw weight dalam prosentase. 
Normalized Raw Weight perlu untuk dihitung agar 
dapat mengetahui nilai raw weight berdasarkan total 
keseluruhan nilai raw weight sehingga memudahkan 
dalam menentukan prioritas. Semakin besar nilai raw 
weight maka atribut tersebut menjadi yang 
diprioritaskan agar dapat memenuhi kebutuhan 
konsumen (Suryaningrat, 2010). Nilai raw weight dan 
normalized raw weight  dapat dilihat pada Tabel 4.12. 
sementara itu perhitungan nilai raw weight dapat dilihat 
pada Lampiran 17 dan perhitungan nilai normalized 
raw weight dapat dilihat pada Lampiran 18.  

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui 
atribut yang memiliki nilai raw weight dan normalized 
raw weight tertinggi sebesar 7,12 dan 0,0669 adalah 
penyajian makanan dan minuman yang cepat serta 
tepat sesuai pesanan. Hal ini berarti atribut penyajian 
makanan dan minuman yang cepat serta tepat sesuai 
pesanan merupakan atribut yang menjadi prioritas 
utama dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan 
konsumen. Hal ini sesuai dengan pendapat Gaspersz 
(2007) ketepatan waktu merupakan di mana kegiatan 
tersebut dapat diselesaikan, atau suatu hasil produksi 
dapat dicapai. Produsen seharusnya dapat 
memperkirakan ketepatan waktu pelayanan sehingga 



75 
 

dapat lebih memaksimalkan waktu yang tersedia untuk 
kegiatan - kegiatan lain. 

 
Tabel 4.12. Nilai Raw Weight dan Normalized Raw Weight  

Dimensi Kode 
Atribut 

Raw 
Weight 

Normalized 
Raw Weight 

Tangible  
(Bukti Fisik) 

X1 

X11 

X12 

X13 

X14 

X15 

4,13 
4,97 
5,04 
6,35 
4,06 

0,0388 
0,0466 
0,0473 
0,0596 
0,0381 

Reliability 
(Keandalan) 

X2 

X21 

X22  
X23 

X24 

6,99 
7,12 
6,39 
6,54 

 

0,0656 
0,0669 
0,0599 
0,0614 

Responsiveness 
(Daya Tanggap) 

X3 

X32 

X33 

X34 

 

6,29 
5,04 
6,30 

0,0590 
0,0473 
0,0591 

Assurance 
(Jaminan) 

X4 

X41 

X42 

X43 

X44 

4,98 
4,98 
5,04 
6,70 

 

0,0468 
0,0468 
0,0473 
0,0629 

Emphaty 
(Empati) 

X5 

X51 

X52 

X53 

5,22 
5,19 
5,18 

 

0,0491 
0,0488 
0,0486 

Sumber : Data Diolah (2016) 

Atribut yang memiliki nilai raw weight dan 
normalized raw weight tertinggi kedua sebesar 6,99 
dan 0,656 adalah kejelasan dan kewajaran harga yang 
ditawarkan. Melalui hasil pengamatan di café Right 
Time banyak konsumen yang memberikan saran untuk 
menurunkan harga jual produk karena dianggap terlalu 
mahal. Keseimbangan antara harga sebuah produk 
dan kualitas produk merupakan hal yang perlu 
diperhatikan dalam dunia bisnis. Harga yang 
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ditawarkan untuk suatu produk akan dianggap ideal 
oleh konsumen apabila memenuhi harapan dasar 
konsumen (Cateoran, 2007).  

Atribut yang memiliki nilai raw weight dan 
normalized raw weight tertinggi ketiga sebesar 6,70 
dan 0,629 adalah ketersediaan tempat parkir yang 
aman dan nyaman. Ketersediaan tempat parkir 
merupakan salah satu fasilitas pendukung. Menurut 
Tjiptono (2004) fasilitas merupakan sesuatu yang 
sangat penting dalam usaha jasa. Oleh karena itu 
fasilitas yang dimiliki suatu usaha harus diperhatikan 
dan ditingkatkan.  

  
4.6.3 Penentuan Respon Teknis 

 
Tahap selanjutnya pada metode QFD adalah 

pembutan respon teknis atau matriks how’s. Respon teknis 
diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak manajemen 
café Right Time yang juga diperkuat dengan literatur dan 
jurnal. Respon teknik ini dibuat dengan tujuan dapat 
memperbaiki sistem pelayanan yang ada di café sehingga 
dapat lebih baik dan efektif bagi keberlangsungan bisnis 
dan dapat menambah tingkat loyalitas konsumen 
(Lupiyadi, 2006). Respon teknis yang digunakan untuk 
memperbaiki pelayanan di café Right Time yaitu 
mengadakan pelatihan peningkatan keahlian pengolahan 
produk, mengadakan pelatihan penyajian produk tepat 
waktu dan tepat pesanan, meningkatkan kehigienisan, 
kelezatan serta menjamin kehalalan makanan dan 
minuman, melakukan perbaikan terhadap sarana dan 
prasarana, mengadakan pelatihan komunikasi dan etika 
karyawan secara rutin, membuat standar operasional 
prosedur pelayanan terhadap konsumen. 

Respon teknis mengadakan pelatihan peningkatan 
keahlian pengolahan produk dipilih agar dapat 
memperbaiki permasalahan terutama pada citarasa yang 
memuaskan dan porsi penyajian makanan dan minuman 
yang konsisten. Respon teknis mengadakan pelatihan 
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penyajian produk tepat waktu dan tepat pesanan agar 
dapat memperbaiki permasalahan terutama pada 
penyajian makanan dan minuman yang cepat serta tepat 
sesuai pesanan, ketepatan waktu pelayanan dan 
pelayanan yang tetap tepat waktu meski keadaan café 
ramai. Respon teknis selanjutnya yaitu meningkatkan 
kehigienisan, kelezatan serta menjamin kehalalan 
makanan dan minuman dipilih agar dapat memperbaiki 
permasalahan terutama pada kejelasan dan kewajaran 
harga yang ditawarkan, menu makanan dan minuman 
yang halal dan kebersihan makanan dan minuman yang 
terjamin. 

Respon teknis keempat adalah melakukan 
perbaikan terhadap sarana dan prasarana dipilih agar 
dapat memperbaiki permasalahan terutama pada dekorasi 
ruangan yang menarik dan nyaman, fasilitas pendukung 
yang memadai, kelengkapan alat makan dan ketersediaan 
tempat parkir yang aman dan nyaman. Respon teknis 
mengadakan pelatihan komunikasi dan etika karyawan 
secara rutin dipilih agar dapat memperbaiki permasalahan 
terutama pada karyawan yang berpenampilan rapi, 
kejujuran karyawan, kemampuan karyawan berkomunikasi 
baik dengan konsumen, karyawan yang sopan dan ramah 
dan karyawan yang sensitif (peka) terhadap kebutuhan 
konsumen. Respon teknis membuat standar operasional 
prosedur pelayanan terhadap konsumen dipilih agar dapat 
memperbaiki permasalahan terutama pada kebersihan 
café terjaga, penyajian makanan dan minuman yang cepat 
serta tepat sesuai pesanan, ketepatan waktu pelayanan 
dan pelayanan yang tetap tepat waktu meski keadaan café 
ramai. 

  
4.6.4 Penentuan Relationship 

 
Dalam penentuan hubungan antara voice of 

customer dengan respon teknis maka dilakukan dengan 
wawancara langsung dengan pihak café Right Time. 
Hubungan antara voice of customer dengan respon teknis 
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dapat dilihat pada Gambar 4.1. Pada Gambar 4.1  
hubungan antara voice of customer dengan respon teknis 
dilambangkan dengan    = hubungan kuat,     = hubungan 
sedang,    = hubungan lemah dan kosong = tidak ada 
hubungan (Marimin, 2006). 

Atribut respon teknis mengadakan pelatihan 
peningkatan keahlian pengolahan produk memiliki 
hubungan kuat dengan citarasa yang memuaskan dan 
porsi penyajian makanan dan minuman yang konsisten. 
Hal ini dikarenakan keahlian yang dimiliki seorang 
karyawan dalam mengolah produk dapat mempengaruhi 
citarasa yang dihasilkan pada suatu produk. Kualitas 
produk akan berhubungan dengan citarasa dari produk 
tersebut dan konsistensi penyajian produk. Menurut 
Marselita (2008) bahwa setiap konsumen memiliki tujuan 
yang sama ketika memasuki café dan restoran yaitu 
mendapatkan makanan dan minuman yang enak. Oleh 
karena itu dengan mengadakan pelatihan peningkatan 
keahlian pengolahan produk dapat membantu 
meningkatkan citarasa makanan dan minuman pada café 
Right Time.  

Atribut respon teknis mengadakan pelatihan 
peningkatan keahlian pengolahan produk juga memiliki 
hubungan sedang dengan penyajian makanan dan 
minuman yang cepat serta tepat sesuai pesanan, 
ketepatan waktu pelayanan dan pelayanan yang tepat 
waktu meski keadaan café ramai. Hubungan sedang ini 
dikarenakan karyawan yang sudah ahli dalam mengolah 
produk tidak membutuhkan waktu yang lama untuk 
mengolah produk sehingga penyajian makanan dapat 
dilakukan dengan cepat dan tepat waktu meski café dalam 
keadaan ramai. 
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X11.Karyawan yang berpenampilan rapi. 
 

      

X12..Dekorasi ruangan yang menarik dan nyaman. 
 

      

X13..Kebersihan café terjaga. 
 

      

X14..Fasilitas pendukung yang memadai. 
 

      

X15..Kelengkapan alat makan. 
 

      

X21.Kejelasan dan kewajaran harga yang ditawarkan 
 

      

X22..Penyajian makanan dan minuman yang cepat 
serta tepat sesuai pesanan. 

      

X23.Citarasa yang memuaskan. 
 

      

X24.Porsi penyajian makanan dan minuman yang 
konsisten. 

      

X32.Ketepatan waktu pelayanan. 
 

      

X33.Kesediaan karyawan memberikan informasi 
terkait dengan menu. 

      

X34.Pelayanan yang tetap tepat waktu meski keadaan 
café ramai. 

      

X41.Menu makanan dan minuman yang halal. 
 

      

X42.Kebersihan makanan dan minuman yang 
terjamin. 

      

X43.Kejujuran karyawan. 
 

      

X44.Ketersediaan tempat parkir yang aman dan 
nyaman 

      

X51.Kemampuan karyawan berkomunikasi baik 
dengan konsumen 

      

X52.Karyawan yang sopan dan ramah. 
 

      

X53.Karyawan yang sensitif (peka) terhadap 
kebutuhan konsumen. 

      

Gambar 4.1  Hubungan Antara Voice Of Cunsomer Dengan Respon Teknis 
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Atribut respon teknis selanjutnya adalah 
mengadakan pelatihan penyajian produk tepat waktu dan 
tepat pesanan yang memiliki hubungan kuat dengan 
penyajian makanan dan minuman yang cepat serta tepat 
sesuai pesanan, ketepatan waktu pelayanan dan 
pelayanan waktu yang tetap tepat waktu meski keadaan 
café ramai. Hal ini dikarenakan penyajian produk tepat 
waktu dan tepat pesanan akan mempengaruhi ketepatan 
waktu pelayanan yang nantinya dapat mempengaruhi 
kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan 
pihak café. Menurut Rangkuti (2006) penentuan kualitas 
makanan juga ditentukan oleh penyajian makanan yang 
cepat serta kinerja karyawan yang akan mempegaruhi 
loyalitas konsumen dan profit yang didapatkan.  

Atribut respon teknis mengadakan pelatihan 
penyajian produk tepat waktu dan tepat pesanan juga 
memiliki hubungan sedang dengan porsi penyajian 
makanan dan minuman yang konsisten. Hal ini 
dikarenakan dalam proses penyajian suatu produk pasti 
terdapat ukuran porsi produk. Ukuran porsi produk harus 
konsisten sehingga diperlukan pelatihan penyajian produk 
kepada karyawan. Menurut Hijriani (2013) pelatihan 
berguna sebagai tempat belajar bagi karyawan sebelum 
berhadapan langsung dengan konsumen. Oleh karena itu, 
pelatihan penyajian produk perlu untuk dilakukan agara 
karyawan dapat menyajikan produk secara konsisten.  

Atribut respon teknis ketiga adalah meningkatkan 
kehigienisan, kelezatan serta menjamin kehalalan 
makanan dan minuman memiliki hubungan kuat dengan 
kejelasan dan kewajaran harga yang ditawarkan, menu 
makanan dan minuman yang halal dan kebersihan 
makanan dan minuman yang terjamin. Menurut Sari 
(2007) dalam memilih makanan dan minuman seorang 
konsumen tidak hanya mempertimbangkan faktor 
kelezatan dan harga, namun yang paling utama adalah 
faktor kehalalan makanan dan minuman tersebut. Atribut 
respon teknis meningkatkan kehigienisan, kelezatan serta 
menjamin kehalalan makanan dan minuman juga memiliki 
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hubungan sedang dengan citarasa yang memuaskan 
karena dengan meningkatkan kehigienisan dan kelezatan 
masakan dapat membantu meningkatkan citarasa 
makanan dan minuman yang dihasilkan.    

Atribut respon teknis keempat adalah melakukan 
perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang memiliki 
hubungan kuat dengan dekorasi ruangan yang menarik 
dan nyaman, fasilitas pendukung yang memadai, 
kelengkapan alat makan dan ketersediaan tempat parkir 
yang aman nyaman. Hal ini dikarenakan sarana dan 
prasarana meliputi fasilitas yang terdapat pada café yang 
dapat digunakan oleh konsumen ketika berkunjung ke café 
tersebut dan merupakan faktor fisik yang dapat dilihat dan 
dirasakan oleh konsumen. Lingkungan fisik memainkan 
peran dalam menciptakan suasana pra - konsumsi 
seorang konsumen sebelum layanan sebenarnya 
disampaikan (Istianto,2011). Atribut respon teknis ini juga 
memiliki hubungan sedang dengan kejelasan dan 
kewajaran harga yang ditawarkan karena sarana dan 
prasarana yang menunjang dapat mempengaruhi harga 
yang ditawarkan sebagai bentuk fasilitas yang dapat 
digunakan konsumen ketika mengunjungi café Right Time.  

Atribut respon teknis kelima adalah mengadakan 
pelatihan komunikasi dan etika karyawan secara rutin 
memiliki hubungan kuat dengan karyawan yang 
berpenampilan rapi, kejujuran karyawan, kemampuan 
karyawan berkomunikasi baik dengan konsumen, 
karyawan yang sopan dan ramah dan karyawan yang 
sensitif (peka) terhadap kebutuhan konsumen. Hal ini 
dikarenakan pelatihan komunikasi dan etika dapat 
meningkatkan sikap karyawan ketika berhadapan dengan 
konsumen. Sikap karyawan yang perlu diperhatikan 
meliputi kejujuran, kesopanan, keramahan, kepekaan dan 
cara berkomunikasi. Menurut Sugiarto (2008) dalam 
melakukan proses pelayanan, karyawan harus antusias 
terhadap konsumen. Karyawan harus dapat memahami 
hal apa saja yang diinginkan konsumen dan memberikan 
penjelasan apabila konsumen tidak memahami sesuatu. 
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Atribut ini juga memiliki hubungan sedang dengan 
kesediaan karyawan memberikan informasi terkait dengan 
menu. Hal ini dikarenakan dengan memiliki cara 
berkomunikasi yang baik maka karyawaan dapat 
menjelaskan menu yang ada pada café Right Time 
dengan baik kepada konsumen.   

Atribut respon teknis terakhir adalah membuat 
Standar Operasional Prosedur pelayanan terhadap 
konsumen yang memiliki hubungan kuat dengan 
kebersihan café  terjaga, ketepatan waktu pelayanan, 
pelayanan yang tepat waktu meski keadaan café ramai. 
Pada dasarnya SOP (Standar Operasional Procedure) 
adalah suatu perangkat lunak yang mengatur tahapan 
suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu. Prosedur 
kerja yang dimaksud bersifat tetap, rutin dan tidak berubah 
– ubah. Prosedur kerja tersebut dibakukan menjadi 
dokumen tertulis dan dijadikan standar bagi pelaksanaan 
prosedur pekerjaan tertentu (Budihardjo, 2014). Atribut 
respon teknis ini juga memiliki hubungan sedang dengan 
karyawan yang berpenampilan rapi, kesediaan karyawan 
memberikan informasi terkait dengan menu, kemampuan 
karyawan berkomunikasi baik dengan konsumen, 
karyawan yang sopan dan ramah dan karyawan yang 
sensitif (peka) terhadap kebutuhan konsumen.  

  
4.6.5 Penentuan Korelasi Teknis 

 
Pada metode Quality Function Deployment 

hubungan antar respon teknis atau korelasi teknis juga 
harus ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 
apakah antar atribut respon teknis saling menguntungkan 
dengan memiliki hubungan positif atau saling merugikan 
dengan memiliki hubungan negatif sehingga dapat dilihat 
hubungan yang mungkin saja dapat mempengaruhi 
perbaikan yang dilakukan. Hubungan korelasi teknis dapat 
dilihat pada Gambar 4.2.  

Pada Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa tidak 
semua bagian terisi tanda hubungan antar atribut respon 
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teknis. Hal ini karena tidak adanya hubungan antar atribut. 
Atribut yang memiliki hubungan kuat positif paling banyak 
dengan atribut lain adalah mengadakan pelatihan 
peningkatan keahlian pengolahan produk. Hubungan kuat 
positif pertama antara atribut mengadakan pelatihan 
peningkatan keahlian pengolahan produk adalah dengan 
atribut mengadakan pelatihan penyajian produk tepat 
waktu dan tepat pesanan. Hal ini dikarenakan karyawan 
yang sudah ahli tidak akan membutuhkan waktu yang 
lama untuk mengolah produk karena sudah memahami 
langkah – langkah yang harus dilakukan sehingga akan 
berhubungan sangat positif dengan pelatihan peyajian 
produk yang tepat waktu dan tepat pesanan. Pelatihan 
merupakan wadah bagi karyawan untuk memperoleh dan 
mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan 
dan perilaku spesifik berkaitan dengan pekerjaan 
(Faradita, 2013). 

Atribut respon teknis mengadakan pelatihan 
peningkatan keahlian pengolahan produk juga memiliki 
hubungan kuat positif dengan atribut meningkatkan 
kehigienisan, kelezatan serta menjamin kehalalan 
makanan dan minuman. Hal ini dikarenakan karyawan 
yang dapat meningkatkan keahlian dalam mengolah 
produk maka dapat meningkatkan kelezatan makanan dan 
minuman. Menurut Suharno (2007) faktor yang dapat 
mempengaruhi kepuasan konsumen yaitu kualitas produk, 
harga yang ditawarkan, kuallitas pelayanan yang diberikan 
dan kemudahan untuk berkomunikasi dengan produsen. 
Respon teknis pelatihan peningkatan keahlian pengolahan 
produk juga memiliki hubungan positif dengan atribut 
melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana. Hal 
ini dikarenakan sarana yang lengkap dan modern dalam 
mengolah produk akan mendukung karyawan dalam 
meningkatkan keahlian mengolah produk.   
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Gambar 4.2 Hubungan Korelasi Teknis 
 
Atribut respon teknis selanjutnya yang memiliki 

hubungan kuat positif adalah mengadakan pelatihan 
penyajian produk tepat waktu dan tepat pesanan dengan 
atribut membuat standar operasional prosedur pelayanan 
konsumen. Hal ini dikarenakan ketepatan waktu 
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pelayanan merupakan salah satu hal yang perlu 
diperhatikan dan termasuk kedalam standar operasional 
prosedur pelayanan kepada konsumen sehingga kedua 
atribut ini akan saling mendukung. Menurut Alamsyah 
(2009) restoran atau café yang mampu menjamin 
kecepatan dan ketepatan penyajian merupakan restoran 
atau café yang disukai konsumen.  

Respon teknis mengadakan pelatihan penyajian 
produk tepat waktu dan tepat pesanan juga berhubungan 
positif dengan atribut mengadakan pelatihan komunikasi 
dan etika karyawan secara rutin. Hal ini dikarenakan 
setelah karyawan mendapatkan pelatihan penyajian 
produk yang tepat waktu dan tepat pesanan maka 
selanjutnya karyawan akan memerlukan pelatihan 
komunikasi dan etika ketika mengantarkan pesanan 
terhadap konsumen. Oleh karena itu kedua pelatihan 
tersebut penting untuk dilakukan. Menurut Santoso (2005), 
peningkatan kinerja dapat dicapai dengan pelatihan.  

Atribut respon teknis selanjutnya yang memiliki 
hubungan positif adalah meningkatkan kehigienisan, 
kelezatan serta menjamin kehalalan makanan dan 
minuman dengan melakukan perbaikan terhadap sarana 
dan prasarana. Hubungan antara dua atribut ini terletak 
pada sarana dan prasarana yang lengkap dapat 
membantu proses untuk mengolah makanan dan minuman 
dengan lebih higienis, dapat meningkatkan kelezatan dan 
menjamin kehalalan makanan dan minuman yang 
disajikan. Pada saat ini agar dapat bertahan dan bersaing 
maka café perlu mempertahankan dan terus meningkatkan 
kelezatan sajian serta memperlakukan konsumen dengan 
suatu cara yang mendekati kesempurnaan (Ivancevich et 
al., 2006). 

Atribut yang memiliki hubungan kuat positif yang 
terakhir adalah mengadakan atribut pelatihan komunikasi 
dan etika karyawan secara rutin dengan atribut membuat 
standar operasional prosedur pelayanan konsumen. Hal 
ini dikarenakan adanya pelatihan komunikasi dan etika 
karyawan akan membuat karyawan dapat berkomunikasi 



86 
 

dan memiliki etika yang lebih baik sehingga akan 
memberikan dampak positif apabila standar operasional 
prosedur pelayanan konsumen diterapkan. Pelatihan 
karyawan dapat meningkatkan keterampilan karyawan 
dalam melayani konsumen, meningkatkan kesopanan dan 
etika serta memperbaiki cara berkomunikasi karyawan 
sehingga dapat tercipta cara komunikasi yang baik antara 
karyawan dengan konsumen (Naik, 2010).       

    
4.6.6 Penentuan Prioritas 

 
Dalam House of Quality terdapat prioritas yang 

didapatkan dari perhitungan bobot respon teknis. Prioritas 
ini bertujuan untuk mengetahui respon teknis mana yang 
harus diprioritaskan untuk menjadi usulan perbaikan 
utama. Pelayanan yang efektif dapat diberikan jika 
disesuaikan dengan urutan prioritas respon teknis (Chen, 
2007). Nilai prioritas pada penelitian ini dapat dilihat pada 
Tabel 4.13. Perhitungan bobot respon teknis dapat dilihat 
pada Lampiran 19.  

Berdasarkan Tabel 4.13 urutan prioritas tertinggi 
yaitu respon teknis membuat standar operasional prosedur 
pelayanan terhadap konsumen. Hal ini menunjukkan 
atribut membuat standar operasional prosedur pelayanan 
terhadap konsumen memiliki kontribusi yang besar dalam 
memenuhi kebutuhan konsumen dan merupakan solusi 
perbaikan pertama yang harus dilakukan. Menurut 
Andriantantri (2008) bahwa prioritas yang memiliki 
peringkat tertinggi maka prioritas tersebut akan memiliki 
kontribusi yang besar guna pemenuhan kebutuhan 
konsumen.  
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 Tabel 4.13. Urutan Prioritas  
Respon Teknis Bobot 

Respon 
Teknis  

Prioritas 

Mengadakan pelatihan 
peningkatan keahlian pengolahan 
produk 

112,53 6 

Mengadakan pelatihan penyajian 
produk tepat waktu dan tepat 
pesanan 

124,95 5 

Meningkatkan kehigienisan, 
kelezatan serta menjamin 
kehalalan makanan dan 
minuman 

125,07 4 

Melakukan perbaikan terhadap 
sarana dan prasarana 

161,40 3 

Mengadakan pelatihan 
komunikasi dan etika keryawan 
secara rutin 

177,09 2 

Membuat standar operasional 
prosedur pelayanan terhadap 
konsumen 

289,86 1 

Sumber : Data Diolah (2016) 

 Standar operasional prosedur merupakan suatu 
pedoman atau acuan untuk melaksanakan pekerjaan 
sesuai dengan fungsi dan indikator yang telah ditetapkan. 
Tujuan standar operasioal prosedur antara lain untuk 
menjaga konsistensi dan tingkat kinerja karyawan, agar 
setiap karyawan mengetahui tugas dan peranan sesuai 
dengan posisinya dan memperjelas alur wewenang dan 
tanggung jawab (Budihardjo, 2014). Oleh karena itu 
pembuatan SOP merupakan hal yang sangat penting dan 
merupakan perbaikan utama yang harus dilakukan agar 
dapat meningkatkan kualitas pelayanan di café Right 
Time.  

Prioritas paling rendah yaitu pada respon teknis 
mengadakan pelatihan peningkatan keahlian pengolahan 
produk. Melalui hal tersebut dapat diketahui bahwa atribut 
tersebut tidak memiliki kontribusi besar dalam memenuhi 
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kebutuhan konsumen. Atribut mengadakan pelatihan 
peningkatan keahlian pengolahan produk lebih baik 
dilaksanakan ketika prioritas utama sudah terlaksana.  

      
4.6.7 Benchmarking dan Target 

 
Benchmarking menunjukkan nilai – nilai 

performansi respon teknis dan tingkat persaingan (Sugian, 
2006). Pada penelitian ini, perbandingan dilakukan dengan 
Café Bvgil Gelato. Nilai benchmarking berhubungan 
dengan nilai hubungan respon teknis dengan nilai 
kebutuhan konsumen. Melalui perbandingan nilai 
benchmarking akan dipilih nilai target yang merupakan 
nilai tertinggi dari perbandingan dua café tersebut. Target 
akan digunakan sebagai patokan dalam perbaikan 
pelayanan. Nilai benchmarking dapat dilihat pada Tabel 
4.14. Perhitungan nilai benchmarking dapat dilihat pada 
Lampiran 20.  

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa 
terdapat beberapa respon teknis dari café Right Time yang 
memiliki nilai lebih rendah dibandingkan café Bvgil Gelato. 
Atribut yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan 
pesaing menujukkan bahwa performansi respon teknis 
lebih baik dibandingkan dengan pesaing sementara atribut 
yang memiliki nilai lebih rendah menunjukkan bahwa 
performansi respon teknis pada café Right Time untuk 
atribut tersebut masih kurang. Atribut yang belum dapat 
menjadi target antara lain mengadakan pelatihan 
peningkatan keahlian pengolahan produk dan melakukan 
perbaikan terhadap sarana dan prasarana. 
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Tabel 4.14. Nilai Benchmarking 

Atribut Café 
Right 
Time  

Café 
Bvgil 

Gelato 

Target 

Mengadakan pelatihan 
peningkatan keahlian 
pengolahan produk 

3,53 3,56 3,56 

Mengadakan pelatihan 
penyajian produk tepat 
waktu dan tepat 
pesanan 

3,68 3,57 3,68 

Meningkatkan 
kehigienisan, kelezatan 
serta menjamin 
kehalalan makanan dan 
minuman 

3,65 3,64 3,65 

Melakukan perbaikan 
terhadap sarana dan 
prasarana 

3,69 3,75 3,75 

Mengadakan pelatihan 
komunikasi dan etika 
keryawan secara rutin 

3,74 3,71 3,74 

Membuat standar 
operasional prosedur 
pelayanan terhadap 
konsumen 

3.77 3,66 3,77 

Sumber : Data Diolah (2016) 

Hasil selisih terbesar antara nilai target dan nilai 
benchmarking sebesar 0,06 terdapat pada respon teknis 
melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana 
yang memiliki nilai selisih. Sarana dan prasarana meliputi 
fasilitas yang terdapat pada café yang dapat digunakan 
oleh konsumen ketika berkunjung ke café tersebut dan 
merupakan faktor fisik yang dapt dilihat dan dirasakan oleh 
konsumen. Lingkungan fisik memainkan peran dalam 
menciptakan suasana pra – konsumsi konsumen sebelum 
layanan sebenarnya disampaikan (Istianto,2011). 

Hasil selisih kedua yang kalah dengan pesaing 
sebesar 0,03 adalah pelatihan dalam peningkatan 
keahlian pengolahan produk. Pelatihan dalam peningkatan 
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keahlian merupakan hal yang perlu untuk dilakukan agar 
dapat membantu meningkatkan kemampuan karyawan 
dalam mengolah produk. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Sentana (2008) bahwa keterampilan yang diberikan 
karyawan secara konsisten akan memberikan manfaat 
bagi suatu usaha yang bersangkutan terutama untuk 
membangun citra usaha tersebut. Oleh karena itu, 
pelatihan untuk meningkatkan keahlian dalam pengolahan 
produk perlu untuk dilakukan. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada metode QFD 
maka dihasilkan gambar matrik HOQ yang dapat dilihat 
pada Gambar 4.3. Pada Gambar 4.3 dapat diketahui 
seluruh hasil metode QFD yang dimulai dari voice of 
consumer yang merupakan tabel berisi keinginan 
konsumen yang terletak pada ujung kiri matrik HOQ. Pada 
bagian atas matrik HOQ terdapat tabel respon teknis yang 
merupakan penyelesaian yang akan dilakukan pihak café 
Right Time untuk mengatasi permasalahan kepuasan 
konsumen. Tabel keinginan konsumen dan respon teknis 
dihubungkan satu sama lain sehingga menghasilkan tabel 
relationship yang berada pada bagian tengah matrik HOQ. 
Pada matrik HOQ juga dapat dilihat korelasi teknis yang 
merupakan hubungan antara respon teknis yang berada 
pada bagian atas matriks dan berbentuk segitiga. Matrik 
HOQ juga memuat hasil dari perhitungan importance to 
consumer, customer satisfaction performance, goal, 
improvement ratio, sales point, raw weight dan normalized 
raw weight yang secara berurutan berada pada bagian kiri 
matrik. 

Bobot respon teknis dan prioritas dapat dilihat pada 
bagian bawah tabel relationship dan dapat diketahui 
bahwa respon teknis membuat standar operasional 
prosedur terhadap pelayanan konsumen memiliki bobot 
tertinggi dan menjadi prioritas utama perbaikan. 
Benchmarking dan target yang ditetapkan dapat dilihat 
pada bagian bawah matrik HOQ. Benchmarking 
merupakan suatu proses pengukuran kinerja dengan cara 
membandingkan dengan kinerja pesaing. Melalui hasil 
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benchmarking dapat diketahui bahwa terdapat dua atribut 
respon teknis yang kalah dengan pesaing yaitu 
mengadakan pelatihan peningkatan keahlian pengolahan 
produk dan melakukan perbaikan terhadap sarana dan 
prasarana. Target dipilih berdasarkan nilai tertinggi dari 
perbandingan nilai benchmarking café Right Time dengan 
pesaing.  
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Gambar 4.3 Matrik HOQ 
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4.6.8 Usulan Perbaikan 
 

Respon teknis yang menjadi target utama dalam 
usulan perbaikan untuk meningkatkan kepuasan konsumen 
di café Right Time ditentukan berdasarkan nilai dari prioritas 
dan mempertimbangkan hasil dari seluruh langkah dalam 
metode quality function deployment. Nilai dari prioritas 
diperoleh dengan menghitung nilai bobot respon teknis. 
Usulan perbaikan yang disarankan untuk café Right Time 
antara lain membuat standar operasional prosedur 
pelayanan terhadap konsumen, mengadakan pelatihan 
komunikasi dan etika karyawan secara rutin dan melakukan 
perbaikan terhadap sarana dan prasarana. 

Usulan perbaikan yang pertama adalah membuat 
standar operasional prosedur pelayanan terhadap 
konsumen memiliki bobot respon teknis tertinggi yaitu 
sebesar 289,86. Standar operasional pelayanan yang 
diberikan café Right Time kepada konsumen dapat dimulai 
ketika konsumen datang dan mengucapkan kalimat 
sambutan yaitu selamat datang dan menunjukkan tempat 
untuk pemesanan menu kemudian mempersilahkan 
konsumen untuk memilih menu yang ingin dipesan melalui 
gambar yang tersedia pada ipad. Pelayanan selanjutnya 
waiters mencatat menu yang dipesan dan memberikan 
nomer meja kepada konsumen serta mengucapkan kalimat 
terima kasih dan mohon untuk ditunggu pesanannya. 
Pelayanan yang diberikan tidak berhenti sampai disitu tapi 
terus berlanjut hingga konsumen meninggalkan café. 
Contoh standar operasional prosedur pelayanan terhadap 
konsumen dapat dilihat pada Lampiran 21. 

Usulan perbaikan yang kedua adalah mengadakan 
pelatihan komunikasi dan etika karyawan secara rutin yang 
memiliki bobot respon teknis 177,09. Kegiatan pelatihan 
komunikasi dan etika karyawan akan diadakan secara rutin 
dua bulan sekali. Pelatihan komunikasi dan etika karyawan 
akan dilakukan sendiri oleh pemilik café. Usulan perbaikan 
ketiga adalah melakukan perbaikan terhadap sarana dan 
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prasarana dengan bobot respon teknis 161,40. Perbaikan 
sarana dan prasarana yang dilakukan seperti menambah 
sound system pada lokasi outdoor sehingga musik dapat 
terdengar di lokasi outdoor, menambah kelangkapan alat 
memasak sehingga dapat mempengaruhi kecepatan dan 
kehigienisan dalam mengolah makanan serta menambah 
kecepatan wifi sehingga dapat dijangkau hingga lokasi 
outdoor.   
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V   KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat 
disimpulkan beberapa hal, yaitu : 
1. Hasil analisis dengan metode fuzzy – servqual 

menunjukkan bahwa atribut yang menjadi prioritas 
utama dalam mempengaruhi kepuasan konsumen pada 
café Right Time yaitu penyajian makanan dan minuman 
yang cepat serta tepat sesuai pesanan (-0,96), kejelasan 
dan kewajaran harga yang ditawarkan (-0,94) dan porsi 
penyajian makanan dan minuman yang konsisten(-0,77).  

2. Hasil analisis dengan metode Quality Function 
Deployment menunjukkan bahwa respon teknis yang 
menjadi target utama dalam usulan perbaikan di café 
Right Time untuk meningkatkan kepuasan konsumen 
adalah membuat standar operasional prosedur 
pelayanan terhadap konsumen, mengadakan pelatihan 
komunikasi dan etika karyawan secara rutin dan 
melakukan perbaikan sarana dan prasarana. 
 

5.2 Saran 
 
1. Saran yang dapat diberikan pada café Right Time agar 

meningkatkan pelayanan terhadap konsumen terutama 
kecepatan, ketepatan dan konsistensi porsi, serta 
memperbaiki sarana dan prasarana yang ada, sehingga 
dapat meningkatkan kepuasan konsumen. 

2. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya dapat lebih 
mempertimbangkan atribut kualitas pelayanan yang 
akan digunakan sehingga lebih sesuai dengan café yang 
diteliti.  
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RINGKASAN 

 
Pada saat ini, perkembangan bisnis café semakin pesat. 

Salah satu kota yang mengalami perkembangan café yang 
signifikan adalah Kota Malang. Ketatnya persaingan menuntut 
café memberikan inovasi dan konsep baru yang menarik. Salah 
satu café yang baru berdiri dan memberikan inovasi dan konsep 
baru adalah café Right Time. Café Right Time ini berdiri pada 21 
Agustus 2015 dan berlokasi di Jalan Dewandaru No.4 Kota 
Malang. Inovasi yang diberikan oleh café ini adalah 
menggunakan Ipad sebagai pengganti buku menu, penampilan 
menu yang disajikan tidak hanya dalam bentuk tulisan tetapi 
juga menggunakan gambar dari olahan makanan dan minuman 
tersebut, konsep open 24 jam dan desain café yang unik karena 
terdapat lokasi outdoor dan indoor. Inovasi dan konsep yang 
ditawarkan oleh café Right Time belum pernah ada di café lain 
di Kota Malang. Café Right Time merupakan café baru sehingga 
terdapat keluhan dari konsumen terkait pelayanan dan pada 
café tersebut belum pernah dilakukan pengukuran terhadap 
kepuasan konsumen.  

Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan atribut 
yang menjadi prioritas utama dan menentukan respon teknis 
yang menjadi target utama dalam usulan perbaikan pada café 
Right Time untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Metode 
yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Fuzzy - 
Servqual dan Quality Function Deployment (QFD). 
Pengintegrasian logika Fuzzy dan Servqual bertujuan untuk 
mengurangi keambiguan dari kesubjektifan hasil metode 
servqual. Usulan perbaikan pada penelitian ini menggunakan 
metode Quality Function Deployment (QFD). Penelitian ini 
bermanfaat pada café Right Time karena memberikan atribut 
yang menjadi prioritas utama dan memberikan usulan perbaikan 
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untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Penelitian ini 
menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan yaitu dimensi 
tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty. 
Setiap dimensi tersebut memiliki atribut.  

Berdasarkan pengolahan data dengan metode fuzzy – 
servqual atribut yang menjadi prioritas utama yaitu (X22) 

Penyajian makanan dan minuman yang cepat serta tepat sesuai 
pesanan (-0,96), (X21) Kejelasan dan kewajaran harga yang 
ditawarkan (-0,94) dan (X24) Porsi penyajian makanan dan 
minuman yang konsisten (-0,77). Pengolahan data 
menggunakan metode Quality Function Deployment 
menunjukkan respon teknis yang menjadi target utama adalah 
membuat standar operasional prosedur pelayanan terhadap 
konsumen, mengadakan pelatihan komunikasi dan etika 
karyawan secara rutin dan memperbaiki sarana dan prasarana. 
Café Right Time sebaiknya meningkatkan pelayanan terhadap 
konsumen terutama kecepatan, ketepatan dan konsistensi porsi, 
serta memperbaiki sarana dan prasarana yang ada, sehingga 
dapat meningkatkan kepuasan konsumen. 

 
Kata Kunci : Café, Fuzzy - Servqual, Kepuasan Konsumen, 

Quality Function  Deployment 
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AULIA BAYU YUSHILA. 125100318113016. Customer 
Satisfaction Analysis With Fuzzy – Servqual Method And 
Quality Function Deployment (QFD) (Case Study at Café 
Right Time Malang). Minor Thesis. Supervisor : Mas’ud 
Effendi, STP., MP and Ir. Usman Effendi., MS. 

 
SUMMARY 

 
At this time, café business development more rapidly. 

One city that has developed significant is Malang. Intense 
competition requires innovation and provide exciting new 
concept from café. One of the newly established café and have 
a new innovation and concept is café Right Time. Café Right 
Time stands on August 21, 2015 and located in Dewandaru 
street, number 4 Malang. Innovations provided by the café are 
using the iPad as a replacement for the menu guide, the 
appearance of the menu served not only in writing but also use 
images from processed foods and beverages, the concept of 
open 24 hours and the design of the café is unique because 
there are locations of outdoor and indoor. Innovation and 
concepts offered by the café Right Time has never existed in 
any other café in Malang. Café Right Time is a new café that 
there are complaints from consumers related to the service 
because the café has not been done to customer satisfaction 
measurement. 

The purpose of this study is to determine the attributes 
that are main priorities and determine the technical response 
that the main target in the proposed improvements to café Right 
Time for improve customer satisfaction. The method used in this 
research is Fuzzy - Servqual and Quality Function Deployment 
(QFD). Integration of fuzzy logic and servqual is aim to reduce 
the ambiguous results of servqual method subjectivity. Proposed 
improvements in this study using Quality Function Deployment 
(QFD). This research is helpful for café Right Time by giving 
attributes, the priorities and propose improvements to increase 
customer satisfaction. This study uses five dimensions of 
service quality that are tangible, reliability, responsiveness, 
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assurance and empathy. Each of these dimensions have 
attributes. 

Based on fuzzy – servqual data processing, attributes 
are main priorities are (X22) Presentation of the food and drinks 
were prompt and appropriate to order (-0.96), (X21) Clarity and 
reasonability of the price offered (-0.94) and (X24) Portion of the 
food and drink is consistent (-0.77). Data processing using 
Quality Function Deployment show technical response that the 
main target is to create a standard operating procedure of 
customer services, make communication training and ethics for 
employee and improve facilities and infrastructure. Café Right 
Time should improve service to consumers, especially the 
speed, accuracy and consistency of serving and improving the 
existing infrastructure, so that increasing customer satisfaction . 

 
Keywords: Café, Customer Satisfaction, Fuzzy - Servqual, 

Quality Function Deployment 
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I   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini, perkembangan bisnis pangan khususnya 
café semakin pesat setiap tahunnya. Perkembangan café yang 
pesat ini didasari karena adanya perubahan perilaku konsumen 
dalam memandang café. Saat ini café dipandang bukan hanya 
sebagai tempat yang menyediakan berbagai macam olahan 
makanan atau minuman tetapi juga merupakan tempat untuk 
berkumpul bersama dan menunjukkan eksistensi diri. Salah satu 
kota yang mengalami perkembangan café yang signifikan 
adalah Kota Malang. Menurut data Dinas Pendapatan Daerah 
Kota Malang, jumlah café dari tahun 2012 sampai tahun 2014 
yang telah mendaftarkan diri sebagai café wajib pajak semakin 
meningkat yaitu 24, 23 dan 45 (Dispenda, 2015). Ketatnya 
persaingan pada bidang industri pangan menuntut café untuk 
selalu memberikan inovasi dan juga konsep baru yang dapat 
menarik konsumen. Café juga dituntut untuk selalu 
meningkatkan kualitas makanan, minuman dan pelayanannya 
agar konsumen merasa puas.  

Salah satu café yang baru berdiri dan memberikan inovasi 
dan konsep baru adalah Café Right Time. Café Right Time ini 
berdiri pada 21 Agustus 2015 dan berlokasi di Jalan Dewandaru 
No.4 Kota Malang. Inovasi yang diberikan oleh café ini adalah 
menggunakan Ipad sebagai pengganti buku menu. Penampilan 
menu yang disajikan tidak hanya dalam bentuk tulisan tetapi 
juga menggunakan gambar dari olahan makanan dan minuman 
tersebut. Inovasi lain yang ditawarkan adalah konsep open 24 
jam yang cocok dengan perubahan perilaku konsumen saat ini. 
Pada segi suasana café didesain menyerupai café yang ada di 
daerah Eropa sehingga terdapat lokasi outdoor dan indoor. 
Inovasi dan konsep yang ditawarkan oleh Café Right Time 
merupakan hal yang baru dan belum pernah ada di café lain di 
Kota Malang.  

Kunci utama dalam memenangkan persaingan di bisnis 
café selain inovasi dan konsep baru adalah dapat memberikan 
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kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah respon 
konsumen terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan 
sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakan setelah 
pemakaian (Rangkuti, 2006). Kepuasan konsumen juga dapat 
diartikan sebagai tingkat perasaan konsumen setelah 
membandingkan dengan harapannya. Seorang pelanggan jika 
merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa 
maka sangat besar kemungkinannya untuk menjadi pelanggan 
dalam waktu yang lama (Umar, 2005). Nilai digunakan sebagai 
pengkaji secara menyeluruh manfaat dari suatu produk, yang 
didasarkan pada persepsi pelanggan atas apa yang telah 
diterima oleh pelanggan dan yang telah diberikan oleh produk 
tersebut (Rangkuti, 2006). 

Café Right Time tergolong sebagai café yang memiliki 
inovasi dan konsep baru namun tetap mempunyai banyak 
pesaing mengingat persaingan café di Kota Malang. Banyaknya 
pesaing membuat Café Right Time harus lebih ekstra 
memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen. Salah satu 
bentuk pelayanan yang diberikan oleh Café Right Time adalah 
dengan selalu melakukan pelayanan yang ramah kepada 
konsumen. Selain itu, Café Right Time juga memberikan 
beberapa fasilitas yang dapat digunakan oleh konsumen seperti 
wifi, kamar mandi, mushola, bebas parkir dan mengadakan 
kegiatan menonton bersama jika terdapat acara tertentu namun, 
masih terdapat beberapa keluhan dari konsumen terhadap 
pelayanan maupun fasilitas yang diberikan oleh Café Right Time 
mengingat café tersebut tergolong baru dan belum pernah 
dilakukan pengukuran terhadap kepuasan konsumen. Berbagai 
keluhan dari konsumen harus ditampung dan diadakan evaluasi 
terkait kepuasan konsumen. Pengumpulan data keluhan 
konsumen dilakukan dengan menyebar kuesioner. Kuesioner ini 
berisi serangkaian pertanyaan untuk mengukur tingkat 
kepuasan seseorang menggunakan skala pemeringkatan (rating 
scale) (Santoso, 2006). 

 Dalam mengukur kualitas pelayanan, terdapat beberapa 
metode yang dapat digunakan yaitu Six Sigma, Importance 
Performance Analysis (IPA), Quality Function Deployment dan 
Servqual. Diantara berbagai metode diatas, pada penelitian ini 
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menggabungkan metode fuzzy - servqual dalam mengukur 
kepuasan konsumen. Servqual merupakan suatu cara 
instrument untuk melakukan pengukuran kualitas jasa yang 
dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry dalam 
serangkaian penelitian mereka terhadap sektor – sektor jasa 
dan model ini juga dikenal dengan istilah Gap (Jiwantara, 2012). 
Skala yang digunakan pada metode servqual menghasilkan 
penilaian seseorang kurang tepat sehingga bersifat subyektif 
dan seringkali bias. Keterbatasan yang terdapat dalam servqual 
tersebut memungkinkan adanya integrasi sehingga 
menghasilkan hasil yang kurang obyektif dan realistis (Imam, 
2011). Metode fuzzy digunakan untuk membantu responden 
memberi nilai yang lebih obyektif karena penilaian yang 
diberikan oleh responden menyebabkan keambiguan yang 
dapat diatasi dengan metode fuzzy. Logika fuzzy akan 
digunakan dalam kuesioner servqual (Perangin, 2013). 
Penggabungan metode fuzzy - servqual pada penelitian ini 
diharapkan dapat mengukur persepsi dan harapan dari 
konsumen dengan lebih tepat. 

Usulan perbaikan yang diberikan pada penelitian ini 
merupakan hasil respon teknis dari metode Quality Function 
Deployment (QFD). QFD merupakan suatu alat analisis untuk 
menjabarkan kebutuhan pelanggan, mengevaluasi produk atau 
jasa secara sistematik mengenai kemampuannya memenuhi 
kebutuhan tersebut (Adriantantri, 2008). Kelebihan metode QFD 
adalah mampu menganalisis pengembangan produk dengan 
menggunakan beberapa atribut yang diperlukan serta mampu 
menerjemahkan keinginan dan kebutuhan konsumen sehingga 
nantinya produk dapat diterima oleh konsumen (Suryaningrat, 
2010). Perkembangan aplikasi QFD tidak hanya terbatas dalam 
kaitan dengan rangkaian rancangan produk sampai dengan 
proses produksi. Menurut Maritan (2009), mengemukakan 
bahwa QFD telah dikembangkan oleh berbagai peneliti dan 
diaplikasikan secara lebih luas dalam proses perencanaan, 
seperti perencanaan strategik, perencanaan bisnis, dan 
perencanaan strategi pemasaran.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan 
permasalahan pada Café Right Time sebagai berikut : 
1. Atribut apa saja yang menjadi prioritas utama dalam 

mempengaruhi kepuasan konsumen pada Café Right 
Time ? 

2. Respon teknis apa yang menjadi target utama dalam 
usulan perbaikan di Café Right Time untuk meningkatkan 
kepuasan konsumen ? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

   Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Menentukan atribut yang menjadi prioritas utama dalam 

mempengaruhi kepuasan konsumen pada Café Right 
Time dengan menggunakan metode Fuzzy – Servqual. 

2. Menentukan respon teknis yang menjadi target utama 
dalam usulan perbaikan pada Café Right Time untuk 
meningkatkan kepuasan konsumen dengan menggunakan 
metode Quality Function Deployment (QFD). 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah 
memberikan atribut yang menjadi prioritas utama dalam 
mempengaruhi kepuasan konsumen di Café Right Time. 
Manfaat kedua adalah memberikan usulan perbaikan untuk 
meningkatkan kepuasan konsumen dan meningkatkan daya 
saing di Café Right Time. Manfaat ketiga bagi peneliti yang 
dapat menerapkan konsep terkait manajemen pemasaran dan 
analisis keputusan yang didapatkan selama perkuliahan. 
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II   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Café  

Pada saat ini bisnis rumah makan meningkat setiap 
tahunnya karena terdapat beberapa faktor pendorong yang 
melatarbelakangi masyarakat mendirikan bisnis ini. Faktor – 
faktor pendorong tersebut antara lain makanan adalah 
kebutuhan pokok, orang butuh makan, hobi makan atau hobi 
masak, melihat peluang bisnis ini masih besar, mempunyai 
resep khas yang mungkin akan banyak disukai karena enak, 
pernah mengikuti pendidikan dalam bidang kuliner, tergiur 
dengan profit yang cukup besar dan melihat keberhasilan 
pengusaha rumah makan yang ada. Semakin meningkatnya 
masyarakat yang mendirikan rumah makan maka semakin 
bervariasi jenis usaha rumah makan dan skalanya. Rumah 
makan menurut jenisnya yaitu café, restoran, warung makan 
dan kaki lima. Café adalah rumah makan untuk segmen kelas 
menengah ke atas. Café biasanya berlokasi di tempat yang 
sering dikunjungi oleh kalangan atas, seperti hotel berbintang, 
daerah pusat perkantoran dan juga mall atau plaza disekitar 
pusat kota (Ayodya, 2007). 

Secara harfiah, sebuah café adalah rumah kopi yang 
awalnya didirikan untuk menyajikan kopi saja. Pada saat ini 
sebuah café tidak hanya menyajikan kopi tetapi juga menyajikan 
makanan baik makanan ringan maupun berat. Café merupakan 
adalah tempat yang nyaman untuk berkumpul dengan teman 
dan menunjukkan kelas sosial yang dimiliki seseorang (Anding, 
2010). Café juga dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk 
usaha yang mengedepankan konsep, taste dan pelayanan. 
Dalam pendirian suatu café diperlukan beberapa izin usaha 
yang harus dimiliki oleh pemilik café. Beberapa izin yang harus 
dimiliki antara lain SITU (Surat Izin Tempat Usaha), IMB (Izin 
Mendirikan Bangunan), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), 
HO (Izin Gangguan) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 
(Goenawan, 2008).  
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2.2 Kepuasaan Konsumen 

Kepuasan konsumen adalah perasaan pelanggan yang 
puas atau kecewa yang dihasilkan dari membandingkan kinerja 
yang dipersepsikan produk (atau hasil) dengan ekspektasi 
pelanggan. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, maka 
pelanggan tidak akan puas. Hal sebaliknya akan terjadi, jika 
kinerja sesuai dengan ekspektasi, maka pelanggan akan puas 
(Kotler, 2009). Kepuasan konsumen juga dapat didefinisikan 
sebagai respon konsumen terhadap ketidaksesuaian antara 
tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang 
dirasakan setelah pemakaian. Salah satu faktor yang 
menentukan kepuasan konsumen adalah persepsi pelanggan 
mengenai kualitas jasa yang berfokus pada lima dimensi jasa. 
Persepsi konsumen mengenai kualitas jasa tidak mengharuskan 
pelanggan menggunakan jasa tersebut terlebih dulu untuk 
memberikan penilaian. Walaupun suatu jasa berkualitas serta 
memuaskan pelanggan, namun belum tentu jasa tersebut 
bernilai tinggi bagi pelanggan itu. Semakin bernilai suatu 
produk, semakin bertambahlah kebutuhan pelanggan yang 
dapat dipenuhi oleh produk tersebut (Rangkuti, 2006).  

Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh dua faktor yakni, 
harapan konsumen akan kinerja sebuah produk dan kenyataan 
yang diterima setelah mengonsumsi produk tersebut. Konsumen 
akan puas jika kinerja produk sama atau bahkan melebihi 
harapan konsumen semula dan sebaliknya konsumen akan 
merasa tidak puas jika kinerja produk ternyata tidak sesuai 
dengan harapannya (Santoso, 2006). Faktor – faktor yang 
mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen ada empat. 
Pertama adalah faktor kebutuhan dan keinginan yang berkaitan 
dengan hal – hal yang dirasakan konsumen ketika sedang 
mencoba produk. Faktor kedua adalah pengalaman masa lalu 
ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan. Faktor ketiga 
adalah pengalaman dari teman – teman, dimana mereka akan 
menceritakan kualitas produk yang akan dibeli oleh konsumen 
itu. Faktor terakhir adalah komunikasi melalui iklan dan 
pemasaran yang juga mempengaruhi persepsi konsumen 
(Yuliarmi, 2007). 
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2.3 Kualitas Pelayanan (Servqual) 

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui 
aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan yang diperlukan 
manusia pada dasarnya ada 2 jenis, yaitu layanan fisik yang 
sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administratif yang 
diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi 
(Tangkilisan, 2007). Kualitas pelayanan merupakan pemenuhan 
kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 
penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Oleh 
karena itu terdapat dua faktor yang mempengaruhi kualitas 
layanan yaitu layanan yang diharapkan (expected service) dan 
layanan yang diterima/ dirasakan (perceived service) (Tjiptono, 
2014).  

Menurut Zeithaml dkk. (2009), ada lima dimensi yang 
dapat digunakan dalam menentukan kualitas layanan, yaitu 
reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible. 
Reliability (keandalan) yaitu kemampuan untuk memberikan 
jasa yang dijanjikan dengan handal dan akurat. Responsiveness 
(cepat tanggap) yaitu kemauan untuk membantu pelanggan dan 
memberikan jasa dengan cepat. Assurance (jaminan) yaitu 
pengetahuan, sopan santun, dan kemampuan karyawan untuk 
menimbulkan keyakinan dan kepercayaan. Empathy (empati) 
yaitu kepedulian dan perhatian secara pribadi yang diberikan 
kepada pelanggan. Tangible (berwujud) yaitu berupa 
penampilan fasilitas fisik, peralatan, pegawai, dan material yang 
dipasang. Menggambarkan wujud secara fisik dan layanan yang 
akan diterima oleh konsumen.  

Metode servqual merupakan metode yang digunakan 
untuk mengetahui kriteria - kriteria kualitas yang harus 
ditingkatkan kualitas pelayanannya berdasarkan gap yang 
terjadi antara persepsi dan harapan pelanggan. Metode 
servqual terdiri dari dua bagian yaitu penilaian dan pembobotan. 
Penilaian dilakukan dengan penyebaran kuesioner di mana 
seorang partisipan memberikan bobot (constant sum rating 
scale) untuk kelima dimensi jasa. Harapan pelanggan terhadap 
layanan yang dijabarkan ke dalam lima dimensi kualitas layanan 
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harus bisa dipahami dan diupayakan untuk diwujudkan 
(Perangin dkk., 2013). 

Metode Servqual memprioritaskan atribut yang harus 
diperbaiki dengan melihat kesenjangan kualitas layanan. 
Semakin negatif nilai gap atau kesenjangan suatu atribut 
semakin besar skala prioritasnya (Tjiptono, 2011). Dalam 
metode servqual terdapat 5 gap yang digunakan untuk 
kepentingan dan keinginan suatu konsumen. Gap pertama 
menggambarkan kesenjangan antara persepsi dari penyedia 
jasa dengan harapan konsumen. Gap kedua menggambarkan 
kesenjangan antar persepsi dari pihak penyedia jasa dengan 
spesifikasi kualitas pelayanan. Gap ketiga menggambarkan 
kesenjagan antara spesifikasi kualitas pelayanan dengan proses 
pemberian atau penyampaian pelayanan. Gap keempat 
menggambarkan kesenjangan antara penyampaian pelayanan 
dengan komunikasi eksternal kepada konsumen. Gap kelima 
menggambarkan kesenjangan antara persepsi konsumen 
dengan ekspektasi yang dimilikinya (Sumartini, 2011).  

 
2.4 Teori Fuzzy 

Logika fuzzy banyak digunakan karena konsep logika 
fuzzy mudah dimengerti, logika fuzzy sangat fleksibel, logika 
fuzzy memiliki toleransi terhadap data – data yang tidak tepat, 
logika fuzzy mampu memodelkan fungsi – fungsi non linear 
yang mengaplikasikan pengalaman – pengalaman para pakar 
secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan, logika 
fuzzy dapat bekerjasama dengan teknik – teknik kendali secara 
konvensional dan logika fuzzy juga didasarkan pada bahasa 
alami (Yulianto, 2008). Teori fuzzy dikemukakan oleh Prof. Lotfi 
Zadeh pada tahun 1965 dari University of California. Zadeh 
memodifikasi teori himpunan menjadi himpunan yang setiap 
anggotanya mempunyai derajat keanggotaan antara 0 sampai 
dengan 1. Himpunan ini disebut himpunan fuzzy (kabur). Pada 
prinsipnya himpunan fuzzy adalah perluasan dari himpunan 
crisp, yaitu himpunan yang membagi sekelompok individu ke 
dalam dua kategori, anggota dan bukan anggota (Susilo, 2006).  
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Dalam himpunan tegas, terdapat batas yang tegas antara 
unsur-unsur yang merupakan anggota dan unsur-unsur yang 
tidak merupakan anggota dari suatu himpunan. Akan tetapi 
dalam kenyataannya tidak semua himpunan yang dijumpai 
dalam kehidupan sehari-hari terdefinisi secara demikian, 
misalnya himpunan mahasiswa pandai, himpunan orang yang 
tinggi, dan lain-lain. Teori himpunan fuzzy memberikan sarana 
untuk mempresentasikan ketidakpastian dan merupakan alat 
yang sangat bagus untuk pemodelan ketidakpastian yang 
berhubungan dengan kesamaran, ketidakpastian dan 
kekurangan informasi mengenai elemen tertentu dari problem 
yang dihadapi. Kekuatan yang mendasari teori himpunan fuzzy 
adalah menggunakan variabel linguistik daripada variabel 
kuantitatif untuk mempresentasikan konsep yang tidak presisi 
(Kusumadewi, 2010). 

Menurut Harto (2008) dalam penelitian persepsi, 
ekspektasi dan pembobotan pada metode servqual, kita akan 
dihadapkan pada fakta bahwa penilaian seseorang terhadap 
suatu kriteria yang bersifat kualitas adalah subyektif dan 
seringkali bias. Hal ini disebabkan karena bahasa yang 
dipergunakan dalam menyatakan tingkat penilaian seringkali 
tidak sesuai dengan apa yang sebenarya dirasakan. Data yang 
akan diolah adalah data dari responden yaitu konsumen yang 
telah mengisi kuesioner. Pengolahan data untuk mengetahui 
gap akan dilakukan dengan proses defuzzifikasi dengan metode 
centroid sebagai berikut : 
1. Menentukan nilai TFN Skala Linguistik; 
2. Menentukan Nilai TFN dan Nilai Crisp; 
3. Fuzzifikasi nilai Input berupa Rata-rata Skor perhitungan 

Servqual; 
4. Mengintegrasikan Fuzzy dan Servqual dengan Metoda 

Mamdani; 
5. Defuzzifikasi hasil Pengolahan Fuzzy - Servqual. 
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2.4.1 Fuzzifikasi dan Defuzzifikasi 

Dalam logika fuzzy dikenal keadaan dari nilai “0” sampai 
ke nilai “1”. Logika fuzzy tidak hanya mengenal dua keadaan 
tetapi juga mengenal sejumlah keadaan yang berkisar dari 
keadaan salah sampai keadaan benar (Kusumadewi, 2006). 
Himpunan fuzzy A pada semesta dinyatakan sebagai himpunan 
pasangan berurutan (set of ordered pairs) baik diskrit maupun 
kontinu. Fuzzifikasi berfungsi untuk mengubah masukan yang 
bersifat crisp (bukan fuzzy) ke himpunan fuzzy dengan 
menggunakan aturan fuzzifikasi. Defuzzifikasi berfungsi untuk 
mentransformasikan bilangan - bilangan fuzzy (fuzzy set) yang 
bersifat fuzzy menjadi bentuk sebenarnya yang bersifat crisp 
dengan menggunakan aturan defuzzifikasi (Anshori, 2012).  

Fuzzifikasi adalah pengubahan seluruh variabel 
input/output ke bentuk himpunan fuzzy. Rentang nilai variabel 
input dikelompokkan menjadi beberapa himpunan fuzzy dan tiap 
himpunan mempunyai derajat keanggotaan tertentu. Bentuk 
fuzzifikasi menentukan derajat keanggotaan suatu nilai rentang 
input/output. Derajat keanggotaan himpunan fuzzy dihitung 
dengan menggunakan rumus fungsi keanggotaan dari segitiga 
fuzzifikasi (Yulianto, 2008). Defuzzifikasi adalah proses 
pengubahan besaran fuzzy yang disajikan dalam himpunan 
fuzzy ke sinyal yang bersifat bukan fuzzy. Strategi defuzzifikasi 
ditujukan untuk menghasilkan suatu aksi kontrol bukan fuzzy 
(crisp output) yang paling tepat dalam mempresentasikan 
kemungkinan distribusi aksi kontrol fuzzy yang telah dihitung 
(Wulandari, 2008). 

 
2.5 Fuzzy - Servqual 

Servqual adalah sebuah alat yang didesain untuk 
mengukur kualitas layanan yang diterima oleh konsumen (Chen 
dkk., 2009). Selain itu dapat digunakan untuk menganalisa 
penyebab dari permasalahan layanan tersebut. Servqual akan 
menganalisa perbedaan persepsi dan harapan konsumen 
mengenai layanan yang diberikan. Servqual ini akan digunakan 
untuk melihat tingkat kepuasan konsumen saat ini dan juga 
untuk mengetahui tingkat kepentingan setiap elemen layanan 
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yang diukur. Melalui tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan 
tiap elemen layanan maka dapat diketahui pula gap antara 
tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan tersebut. Gap ini akan 
memberitahu dimana letak kekurangan layanan dengan melihat 
nilai gap terbesar. Logika fuzzy ini akan dikombinasikan dengan 
Servqual karena terdapat permasalahan kesubjektifan 
responden dalam memberikan nilai. Keambiguan ini dapat 
diatasi dengan menggunakan metode fuzzy. Logika fuzzy akan 
digunakan dalam kuesioner servqual. Fuzzy ini nantinya akan 
membantu responden memberi nilai yang lebih aktual, yaitu saat 
responden memberi nilai baik, maka seberapa baik yang 
dimaksud responden, apakah baik yang menjurus ke sangat 
baik atau baik yang menjurus ke sedang (Darmawan, 2010). 
Menurut Aydin (2008), dalam penggunaannya metode servqual 
dapat dioptimalkan nilainya dengan menggunakan metode 
fuzzy. Metode servqual biasa digunakan untuk mengukur 
kualitas layanan yang umumnya dilakukan dengan menghitung 
rata-rata dari skor gap. Bentuk kuesioner secara servqual 
dengan menggunakan skala likert. Metode fuzzy - servqual akan 
mengatasi kekaburan dari kualitas layanan dan mengusulkan 
perbaikan sebagai bentuk untuk evaluasi persepsi. 

Metode Service Quality (Servqual) merupakan metode 
pengukuran kualitas pelayanan yang dapat mengetahui aspek 
kualitas pelayanan yang perlu mendapat perbaikan. Metode ini 
mampu menterjemahkan ekspektasi pelanggan yang masih 
belum terakomodir sepenuhnya oleh pihak perusahaan, 
sehingga memerlukan adanya peningkatan kualitas layanan 
yang diberikan. Dimensi servqual yaitu tangible, reliability, 
responsiveness, assurance dan emphaty (Erni dkk., 2014). 
Pentingnya kualitas layanan untuk kinerja bisnis telah diakui 
dalam banyak penelitian dan dapat memberikan efek langsung 
pada kepuasan pelanggan dan efek tidak langsung pada 
loyalitas pelanggan. Kualitas adalah istilah untuk 
mengindikasikan tingkat tinggi atau rendahnya kepuasan 
pelanggan yang mengacu pada faktor-faktor atau ciri suatu 
produk atau jasa. Kualitas layanan merupakan sesuatu yang 
sulit dipahami dan abstrak yang sulit untuk didefinisikan dan 
diukur. Kualitas layanan dapat dianggap sebagai komposit dari 
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beberapa atribut. Mengingat karakteristik layanan yang meliputi 
intangibility, inseparability dan heterogenitas membuat kualitas 
layanan sulit untuk diukur. Oleh karena itu, untuk mengukur 
kualitas layanan, biasanya digunakan pengukuran konvensional 
yang menggunakan skala kardinal atau ordinal. Penggunaan 
skala ini menimbulkan permasalahan karena rata – rata yang 
dihasilkan tidak selalu mewakili preferensi kosumen. Manusia 
sering memberikan penilaian yang kabur dan tidak bisa 
memperkirakan preferensi mereka dalam bentuk nilai numerik 
yang tepat. Ketidaktepatan yang ada dalam proses ini, teori 
himpunan fuzzy adalah metode yang tepat untuk menangani 
ketidakpastian. Metode fuzzy-servqual diterapkan untuk 
menganalisis kepuasan konsumen dengan mengurangi bias. 
Langkah pertama pada metode ini adalah mengembangkan 
kuesioner secara servqual untuk mengumpulkan data kualitas 
layanan. Fuzzy - servqual digunakan untuk menghitung Gap 
(perbedaan antara persepsi dan harapan - persepsi kualitas) 
(Stefano et al., 2015). 

 
2.6 Quality Function Deployment  (QFD) 

Quality Function Deployment (QFD) merupakan suatu 
alat analisis untuk menjabarkan kebutuhan pelanggan, 
mengevaluasi produk atau jasa secara sistematik mengenai 
kemampuannya memenuhi kebutuhan tersebut. Analisis 
dilakukan dengan mengetahui atribut yang dipentingkan oleh 
pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan dan perbandingannya 
dengan tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk lain. 
Melalui strategi pemasaran yang tepat maka dapat dilakukan 
respon teknis yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan 
kepuasan pelanggan sesuai dengan tingkat kepentingan yang 
diinginkan oleh pelanggan (Adriantantri, 2008). Quality Function 
Deployment adalah salah satu perangkat kerja kualitas yang 
sangat efektif digunakan dalam tahap – tahap desain. QFD 
adalah konsep pendekatan struktur dalam mendefinisikan apa 
yang menjadi kebutuhan – kebutuhan, keinginan dan ekspektasi 
konsumen dan menerjemahkannya ke dalam perencanaan yang 
spesifik untuk proses produksi dan manufaktur (Hidayat, 2007). 
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Quality Function Deployment (QFD) mampu 
menyediakan metode spesifik untuk menjamin kualitas pada 
setiap tahap proses pengembangan produk. Dengan kata lain, 
QFD adalah metode untuk memperkenalkan kualitas yang tepat 
dari tahap desain untuk memuaskan pelanggan dan untuk 
mengubah kebutuhan pelanggan menjadi tujuan desain dan 
poin – poin penting yang akan diperlukan untuk memastikan 
kualitas pada tahap produksi (Marsot, 2005). Langkah – langkah 
yang perlu diterapkan untuk menerapkan QFD (Suziyanti dkk, 
2013) : 
1. Daftar kebutuhan pelanggan atau pengguna; 
2. Daftar elemen desain teknis; 
3. Membangun hubungan antara kebutuhan pelanggan dengan 

elemen desain teknis; 
4. Mengidentifikasi hubungan antara elemen desain untuk atap 

HoQ; 
5. Lakukan penilaian kompetitif untuk kebutuhan pelanggan 

atau pengguna; 
6. Buatlah daftar prioritas (Target kebutuhan pengguna); 
7. Buatlah daftar prioritas (Target kebutuhan yang teknis); 
8. Penilaian akhir. 

 
2.7 Matriks HoQ 

Metode QFD merupakan salah satu metode yang 
digunakan untuk merancang suatu produk sesuai interpretasi & 
keinginan pengguna produk yang dilihat dari aspek kualitas. 
Output yang dihasilkan dari QFD adalah House of Quality 
(HoQ). Pembuatan HoQ terdiri dari beberapa proses. 
Pengolahan dari hasil observasi, wawancara, dan penyebaran 
kuisioner merupakan data yang dibutuhkan untuk membangun 
matriks House of Quality (HoQ). Observasi dilakukan dengan 
mengamati perilaku pengguna dan wawancara pada pengguna 
yang merupakan sebuah kerangka untuk membangun atribut 
HoQ. Perhitungan proses untuk membangun HoQ dapat 
membantu perancangan produk sesuai dengan kebutuhan 
pengguna. Hasil dari pengolahan merupakan target spesifikasi 
produk yang akan menjadi dasar dalam perancangan produk. 
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Tujuan dari hasil House of Quality (HoQ) adalah sebuah usulan 
mengenai perbaikan terhadap kualitas suatu produk atau jasa 
yang diteliti (Anggraeni dkk., 2013).  

Tahap - tahap dalam pembuatan matriks HoQ menurut 
Nugroho dan Parawati (2013) sebagai berikut : 

1. Membuat Matrik Kebutuhan Pelanggan 
Pada tahap ini meliputi memutuskan siapa 

konsumen, mengumpulkan data kuantitatif berupa 
keinginan dan kebutuhan konsumen, menyusun 
keinginan dan kebutuhan konsumen dan pembuatan 
diagram afinitas. 

2. Membuat Matrik Perencanaan  
Tahap bertujuan untuk mengukur kebutuhan – 

kebutuhan konsumen dan menetapkan tujuan – tujuan 
performansi kepuasan. 

3. Respon Teknis  
Pada tahap ini dilakukan tranformasi dari 

kebutuhan – kebutuhan konsumen yang bersifat non 
teknis menjadi data yang bersifat teknis guna memenuhi 
kebutuhan – kebutuhan tersebut. 

4. Menentukan Hubungan Respon Teknis Dengan 
Kebutuhan Konsumen 

Tahap ini menentukan seberapa kuat hubungan 
antara respon teknis yang merupakan tahap ketiga 
dengan kebutuhan atau keinginan konsumen pada tahap 
pertama. 

5. Korelasi Teknis 
Tahap ini memetakan hubungan dan kepentingan 

antara karakteristik kualitas pengganti atau respon teknis 
sehingga dapat dilihat apabila suatu respon teknis yang 
satu dipengaruhi atau mempengaruhi respon teknis 
lainnya dalam proses produksi. 
6. Benchmarking dan Penetapan Target  

Pada tahap ini perusahaan perlu menentukan 
respon teknis mana yang ingin dikonsentrasikan dan 
bagimana jika dibandingan dengan pesaing. 
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Grafik utama yang digunakan dalam QFD adalah House 
of Quality. Pada HoQ kebutuhan pelanggan diterjemahkan ke 
dalam karakteristik teknik kemudian berubah menjadi bagian 
atau komponen karakteristik, operasi proses dan persyaratan 
produksi yang terkait dengan proses manufaktur. Gambar 
matriks House Of Quality dapat dilihat pada  Gambar 2.1 
(Nasution, 2006) : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 Matriks HoQ (Sumber Nasution, 2006) 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Tit (2015) pada jurnal 
yang berjudul The Effect of Service and Food Quality on 
Customer Satisfaction and Hence Customer Retention bertujuan 
untuk menyelidiki hubungan antara kualitas layanan, kualitas 
makanan pada kepuasan pelanggan dan retensi pelanggan 
pada restoran di Yordania. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menyebar 400 kuesioner pada 10 restoran yang terbatas di 
lingkungan Universitas di Amman, yang merupakan ibu kota 
Yordania. Kualitas pelayanan diukur dari segi atribut 
SERVQUAL. Dimensi utama kualitas makanan, kepuasan 
pelanggan dan retensi pelanggan diidentifikasi melalui literatur. 
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Data yang dikumpulkan (283 kuesioner yang valid) dianalisis 
dengan menggunakan SPSS 20.0. Temuan menunjukkan 
bahwa kualitas layanan dan makanan kualitas memiliki 
pengaruh positif pada kepuasan pelanggan. Selain itu, dimensi 
kualitas layanan pelanggan memiliki pengaruh positif pada 
retensi pelanggan. Akhirnya, hasil menegaskan bahwa 
kepuasan pelanggan berhubungan dengan kualitas layanan dan 
retensi pelanggan.  

Tan et al. (2014) telah melakukan penelitian dengan 
judul Service Quality and Customer Satisfaction in Chinese Fast 
Food Sector. Penelitian ini fokus pada pengaruh kualitas 
layanan restoran Chinese yang cepat saji terhadap kepuasan 
pelanggan. Studi ini menggunakan skala DINESERV yang 
sudah dimodifikasi dan menggunakan pendekatan secara 
kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kualitatif terdiri dari 
wawancara dan diskusi kelompok. Kuesioner dikembangkan 
menggunakan tiga sumber: tanggapan wawancara dari 
pelanggan, survei restoran dan literatur. Sebanyak 205 
kuesioner yang digunakan dalam analisis ini. Selanjutnya, 
peneliti memutuskan menggunakan skala pengukuran baru 
yaitu skala CFFRSERV yang terdiri dari 28 item dari enam 
dimensi, yaitu dimensi jaminan dan empati, makanan, 
kebersihan, tanggap, kehandalan dan tangibles. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan 
berpengaruh positif pada kepuasan pelanggan kecuali pada 
dimensi kehandalan selain itu, penelitian ini juga membantu 
untuk meningkatan kualitas pelayanan di restoran Chinese yang 
cepat saji.  

Penelitian yang telah dilakukan Liu et al. (2015) pada 
jurnal yang berjudul Applying the Fuzzy - Servqual Method to 
Measure the Service Quality in Certification & Inspection 
Industry menerapkan teori himpunan fuzzy berdasarkan model 
servqual untuk menganalisis kualitas layanan pada sertifikasi 
dan inspeksi industri di Cina. Penelitian ini menggunakan data 
dari 405 peserta yang dipilih secara acak oleh Perusahaan 
Sertifikasi & Inspeksi Cina (CCIC). Penelitian ini mencakup 
empat bagian yaitu pendahuluan, metodologi, studi kasus 
sertifikasi & layanan pemeriksaan mutu dan kesimpulan. Metode 
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fuzzy - servqual digunakan dalam makalah ini telah diuji oleh 
CCIC. Berdasarkan model servqual, kesenjangan antara 
harapan kualitas layanan dan persepsi adalah referensi yang 
dapat mengukur kualitas pelayanan perusahaan. Berdasarkan 
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa CCIC tidak 
meberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan. 
Kesenjangan dari lima dimensi kualitas pelayanan cukup tinggi. 
Oleh karena itu untuk menganalisis kualitas layanan pada   
CCIC membutuhkan biaya investasi dalam citra visual dari 
perusahaan untuk merubah persepsi layanannya dimasyarakat. 

Pada penelitian yang dilakukan Cardoso et al. (2015) 
dengan judul Application of Quality Function Deployement for 
the Development of an Organic Product yaitu penerapan 
metode Quality Function Deployment (QFD) untuk 
mengembangkan produk makanan telah sering dilakukan. QFD 
awalnya dirancang untuk sektor industri dan dengan demikian, 
penyesuaian tertentu yang diperlukan untuk aplikasi yang efektif 
di sektor pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan 
aplikasi QFD dalam pengembangan produk organik. Telah ada 
pertumbuhan permintaan global untuk jenis produk organik 
dalam beberapa tahun terakhir. Jenis aplikasi QFD tidak secara 
empiris dikonsolidasikan dalam literatur. Penelitian ini 
menegaskan bahwa unsur tanggung jawab sosial lingkungan 
sangat penting untuk mengembangkan produk organik karena 
dimensi ini terdiri sepertiga dari berat relatif dari kualitas yang 
direncanakan. 
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