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 BAB V  

 PEMBAHASAN 

5.1 Pembahasan Service Quality 

5.1.1 Pembahasan GAP Tiap Atribut 

GAP merupakan selisih dari Kinerja (P) dengan Harapan (E) dari konsumen. Tujuan 

dari GAP adalah untuk mengetahui atribut mana yang dapat dikatakan sebagai layanan 

yang baik atau memuaskan. Berikut Tabel 5.1 adalah analisis dari GAP tersebut : 

Tabel 5.1 Ranking GAP 

Ranking Atribut GAP 

1 Terdapat sarana komunikasi 0,29 

2 Kemudahan dalam pembayaran -0,27 

3 
Terdapat fasilitas lengkap (Wi-Fi, TV, 

Music) 
-0,36 

4 
Kesesuaian menu yang dipesan dengan 

menu yang disajikan 
-0,37 

5 
Keamanan pelanggan saat berada di 

caffe 
-0,39 

6 

Pihak caffe memberikan perhatian lebih 

kepada pelanggan ketika tempat duduk 

penuh 

-0,40 

7 Tempat parkir aman -0,44 

8 Kondisi meja dan kursi nyaman -0,44 

9 
Pihak caffe memberikan solusi mengenai 

keluhan pelanggan 
-0,44 

10 

Karyawan mampu menjawab pertanyaan 

pelanggan mengenai produk yang 

tersedia 

-0,47 

11 
Karyawan memberikan pelayanan yang 

sama tanpa membeda-bedakan 
-0,53 

12 Kemudahan dalam memesan makanan -0,60 
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Ranking Atribut GAP 

13 
Pihak caffe tanggap dengan cepat ketika 

menerima keluhan pelanggan 
-0,64 

14 
Karyawan sunggung-sungguh 

mengutamakan kepentingan pelanggan 
-0,69 

15 
Keakuratan perhitungan oleh kasir pada 

saat membayar 
-0,73 

16 Kondisi kamar mandi yang bersih -0,77 

17 
Tingkat kesabaran karyawan dalam 

menerima keluhan pelanggan 
-0,77 

18 Kecepatan dalam penyajian pesanan -0,79 

19 Suhu Ruangan Nyaman -0,81 

20 
Kebersihan dalam ruangan maupun luar 

ruangan 
-0,83 

21 Pelayanan pegawai ramah -0,87 

22 Penampilan karyawan rapi -0,90 

 

Setelah didapatkan hasil GAP, maka nilai tersebut diurutkan mulai dari nilai 

GAP (negatif) terkecil sampai negatif terbesar. Semakin besar negatif suatu atribut, 

berarti semakin rendah atribut tersebut dalam memenuhi kepuasan responden. 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai GAP negatif terbesar adalah 

“Penampilan Karyawan Rapi” dengan skor GAP sebesar -0,90. Penampilan karyawan 

adalah faktor penting untuk membuat konsumen merasa nyaman. Pada Roemi Ice 

Cream ada beberapa karyawan yang memakai baju kurang rapi, dengan salah satu 

contoh baju tidak semuanya dimasukkan ke celana dari penelitian yang dilakukan, hal 

itu membuat konsumen merasa tidak puas. Kemudian nilai GAP negatif terbesar kedua 

adalah “Pelayanan pegawai ramah” dengan skor sebesar -0,87, sedangkan atribut 

dengan nilai GAP negatif terkecil adalah “Terdapat Sarana Komunikasi” dengan skor 

0,29. Pada Roemi Ice Cream memang terdapat sarana komunikasi, bahkan dalam semua 

rumah makan atau caffe diwajibkan adanya sarana komunikasi. Nilai GAP negatif 

terkecil selanjutnya adalah “Kemudahan dalam pembayaran” dengan skor -0,27. Dari 

tabel diatas dapat dilihat bahwa semua atribut yang dijadikan alat ukur pada penelitian 

ini memiliki nilai negatif, dan hanya satu atribut yang memiliki nilai GAP positif. Yang 

berarti bahwa kenyataan dari satu atribut tersebut yang sesuai dengan harapan 

pelanggan.  
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5.1.2 Pembahasan GAP Tiap Dimensi 

Dalam analisis kualitas layanan yang telah dilakukan pada Tabel 4.13 bisa dilihat 

kualitas pelayanan pada Roemi Ice Cream belum memenuhi harapan konsumen. Pada 

tabel tersebut nilai kualitas pelayanan (Q) tertinggi terdapat pada dimensi assurance 

sebesar 0,94, kemudian dimensi responsiveness dan empaty sebesar 0,86, dimensi 

reliability sebesar 0,85 dan dimensi tangibles sebesar 0,83. Data tersebut menunjukkan 

bahwa nilai-nilai kualitas pelayanan untuk semua dimensi masih berada dibawah nilai 1 

yang menunjukkan kualitas pelayanan belum memenuhi harapan konsumen dengan 

nilai rata-rata kualitas pelayanan adalah 0,87. 

 

5.2 Pembahasan Kano 

Pada kategori kano, kategori pertama yang harus ditingkatkan adalah kategori must be. 

Pada kategori ini merupakan kategori dasar yang harus melekat dalam sebuat produk 

ataupun jasa. Kemudian kategori yang harus dipertahankan adalah kategori one 

dimensional. Dalam kategori ini, keberadaan suatu layanan akan mempengaruhi tingkat 

kepuasan konsumen. Selanjutnya kategori yang harus sangat diperhatikan adalah 

kategori attractive, karena untuk menghasilkan layanan yang melampaui harapan 

konsumen juga dalam usaha pengembangan layanan. Kategori kano untuk tiap atribut 

setiap dimensi Service Quality pelanggan pada Roemi Ice Cream ada pada Tabel 4.17. 

 

a. Must be 

 

Kategori ini dipandang sebagai syarat mutlak bagi konsumen, karena mereka 

menganggap kategori ini sudah semestinya ada sehingga jika kategori ini tidak ada 

maka tidak memuaskan mereka. Atribut yang termasuk dalam kategori must be adalah : 
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Tabel 5.2 Kategori Must be 

No Dimensi Atribut 
Kategori 

Kano 

1 Tangibles 
Kebersihan dalam ruangan maupun luar 

ruangan 
Must Be 

2 
Reliability 

Kecepatan dalam penyajian pesanan 

3 Kemudahan dalam pembayaran 

 

Pada tabel diatas adalah atribut yang termasuk dalam kategori Must Be. Dalam 

kategori ini adalah pada dimensi Tangibles yaitu Kebersihan dalam ruangan maupun 

luar ruangan. Dan pada dimensi Reability adalah Kecepatan dalam penyajian pesanan 

dan Kemudahan dalam pembayaran.  

 

Pada kategori Must Be nilai GAP negative tertinggi yaitu pada dimensi 

Tangibles yaitu Kebersihan dalam ruangan maupun luar ruangan dengan nilai -0,83. 

Sebaiknya pihak Roemi Ice Cream harus membuat jadwal setiap harinya untuk 

pembersihan area caffe karena kebersihan akan membuat konsumen merasanyaman, dan 

jika ada area yang kotor, pihak caffe dengan cepat membersihkan area tersebut. 

 

b. One Dimensional 

 

Untuk kategori ini, kepuasan konsumen sebanding dengan kinerja atribut. Semakin 

tinggi kinerja atribut, maka semakin tinggi pula kepuasan konsumen dan sebaliknya. 

Pada Tabel 5.3 beberapa atribut yang masuk dalam kategori one dimensional :   

Tabel 5.3 Kategori One Dimensional 

No Dimensi Atribut 
Kategori 

Kano 

1 

Tangibles 

Kondisi meja dan kursi nyaman 

One 

Dimensional 

2 Kondisi kamar mandi yang bersih 

3 Terdapat sarana komunikasi 

4 

Reliability 

Keakuratan perhitungan oleh kasir pada 

saat membayar 

5 
Kesesuaian menu yang dipesan dengan 

menu yang disajikan 

6 

Responsiveness 

Kemudahan dalam memesan makanan 

7 
Tingkat kesabaran karyawan dalam 

menerima keluhan pelanggan 
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No Dimensi Atribut 
Kategori 

Kano 

8 
Assurance 

Karyawan mampu menjawab pertanyaan 

pelanggan mengenai produk yang tersedia 

9 Tempat parkir aman 

 

Pada dimensi tangibles yang termasuk dalam kategori one dimensional adalah 

Kondisi meja dan kursi nyaman, Kondisi kamar mandi yang bersih dan Terdapat sarana 

komunikasi. Dalam dimensi Reliability adalah Keakuratan perhitungan oleh kasir pada 

saat membayar dan kesesuaian menu yang dipesan dengan menu yang disajikan. Pada 

kategori responsiveness yaitu Kemudahan dalam memesan makanan dan Tingkat 

kesabaran karyawan dalam menerima keluhan pelanggan. Begitu pula dalam dimensi 

assurance yang termasuk dalam kategori one dimensional adalah tempat parkir yang 

aman dan Karyawan mampu menjawab pertanyaan pelanggan mengenai produk yang 

tersedia. 

 

Pada kategori One Dimensional nilai GAP negative tertinggi yaitu pada dimensi 

reability yaitu Keakuratan perhitungan oleh kasir pada saat membayar dengan nilai -

0,73. Sebaiknya pihak Roemi Ice Cream harus memberikan pelatihan kepada pegawai 

terkait dengan tata cara penggunaan mesin kasir dan seharusnya karyawan yang berada 

di kasir memiliki ketelitian dan keakuratan yang tinggi. Nilai GAP negative tertinggi 

kedua yaitu pada dimensi tangibles yaitu Kondisi kamar mandi yang bersih dengan nilai 

-0,77. Dengan kondisi kamar mandi yang bau dan banyak terdapat genangan air, 

sebaiknya pihak Roemi Ice Cream membuat jadwal untuk pembersihan kamar mandi 

setiap harinya, sehingga setiap hari kamar mandi menjadi bersih dan nyaman untuk 

digunakan. Nilai GAP negative tertinggi ketiga yaitu pada dimensi responsiveness yaitu 

Tingkat kesabaran karyawan dalam menerima keluhan pelanggan dengan nilai -0,77. 

Dengan adanya keluhan pada pelayanan atau lainnya, sebaiknya pihak Roemi 

menghadapinya dengan sabar, karena jika pihak Roemi tidak sabar maka konsumen 

akan sangat kecewa dengan perlakuan pihak Roemi sehingga tidak ada kemauan untuk 

berkunjung kembali. 
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c. Attractive 

 

Kategori Attractive adalah kriteria produk atau layanan yang berpengaruh sangat besar 

pada kepuasan konsumen jika diberikan. Kategori ini tidak dituntut harus ada dan juga 

tidak diharapkan oleh konsumen. Peningkatan kepuasan konsumen yang sangat tinggi 

akan ditimbulkan dalam pemenuhan kategori ini. Tetapi jika tidak dipenuhi, tidak akan 

menyebabkan penurunan tingkat kepuasan. Pada Tabel 5.4 dapat dilihat atribut yang 

termasuk dalam kategori Attractive : 

Tabel 5.4 Kategori Attractive 

No Dimensi Atribut 
Kategori 

Kano 

1 

Tangibles 

Suhu Ruangan Nyaman 

Attractive 

2 Ketersediaan sarana komunikasi 

5 Penampilan karyawan rapi 

7 
Reliability 

Kecepatan dalam penyajian pesanan 

10 Kemudahan dalam pembayaran 

15 

Responsiveness 

Karyawan mampu menjawab 

pertanyaan pelanggan mengenai 

produk yang tersedia 

19 Jaminan penggantian makanan jika 

ditemukan kecacatan 

20 

Empaty 

Karyawan sunggung-sungguh 

mengutamakan kepentingan pelanggan 

22 Solusi yang diberikan pihak caffe 

dalam menangani keluhan pelanggan  

 

 

Pada dimensi tangibles yang termasuk dalam kategori ini adalah suhu ruangan 

yang nyaman, Terdapat fasilitas lengkap (Wi-Fi, TV, Music), Pelayanan pegawai ramah 

dan penampilan karyawan yang rapi. Pada dimensi reliability adalah Pihak caffe 

memberikan perhatian lebih kepada pelanggan ketika tempat duduk penuh. Dalam 

dimensi responsiveness yang termasuk kategori ini adalah Pihak caffe tanggap dengan 

cepat ketika menerima keluhan pelanggan. Pada dimensi assurance adalah Keamanan 

pelanggan saat berada di caffe. Dan dalam dimensi empaty terdapat dua atribut yang 

termasuk kategori attractive yaitu karyawan sunggung-sungguh mengutamakan 

kepentingan pelanggan, Karyawan memberikan pelayanan yang sama tanpa membeda-

bedakan dan Pihak caffe memberikan solusi mengenai keluhan pelanggan. 



61 

 

 Pada kategori attractive nilai GAP negative tertinggi yaitu pada dimensi 

tangibles yaitu penampilan karyawan rapi dengan nilai -0,90. Sebaiknya pihak Roemi 

Ice Cream khususnya karyawan memiliki kesadaran bahwa penampilan adahal hal yang 

penting dalam melayani seorang konsumen, karena konsumen akan memandang ketika 

kita memberi pelayanan dan pihak Roemi harus memberikan pelatihan bagaimana cara 

berpenampilan yang baik didepan konsumen atau pelanggan. Nilai GAP negative 

tertinggi kedua yaitu Pelayanan pegawai ramah dengan nilai -0,87. Pihak Roemi Ice 

sebaiknya lebih ramah agar konsumen dengan nyaman berinteraksi dengan karyawan, 

dan sebaiknya karyawan mengutamakan senyum. Nilai GAP negative tertinggi ketiga 

yaitu pada dimensi tangibles yaitu suhu ruangan nyaman dengan nilai -0,81. Pihak 

Roemi Ice Cream sudah menyediakan fasilitas pengatur suhu ruangan yaitu AC dan 

kipas angin. Tetapi sebaiknya jika AC atau kipas Angin rusak maka pihak Roemi harus 

cepat tanggap untuk memperbaiki agar suhu ruangan tetap nyaman setiap waktunya. 

 

Biaya adalah bagian yang sangat penting dalam pemasaran jasa, karena 

penetapan biaya memberikan penghasilan bagi bisnis. Keputusan penetapan biaya 

mempunyai dampak pada seluruh bagian saluran pemasok, distributor, pesaing dan 

konsumen. Penetapan biaya mempengaruhi persepsi pembelian produk atau jasa yang 

ditawarkan. 

 

Persepsi akan nilai atau manfaat yang didapatkan konsumen setelah membeli 

produk mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Semakin banyak pelanggan 

memandang manfaat layanan melebihi pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh sebuah layanan, maka akan semakin tinggi persepsi mereka terhadap nilai 

pelayanan, karena mereka mendapatkan lebih dari yang diharapkan yang pada akhirnya 

akan menghasilkan kepuasan yang lebih besar. 

 

Tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan merupakan faktor yang penting 

dalam mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap 

kebutuhan konsumen, meminimalkan biaya dan waktu, memaksimalkan dampak 

pelayanan serta menekan biaya transaksi pelanggan pelanggan dimasa depan, terutama 

biaya-biaya komunikasi pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan 
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Hal yang paling penting dalam mengukur kualitas pelayanan sesuai dengan 

kepuasan atau harapan konsumen adalah faktor biaya, karena jika kepuasan konsumen 

terpenuhi maka perusahaan dapat mengurangi biaya, yaitu biaya kegagalan pemasaran, 

mengurang biaya operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah konsumen, 

menurunkan biaya untuk menarik pelanggan baru. Konsumen sangat menginginkan 

kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan kebutuhan produk dan pelayanan 

yang didapatkan, jika konsumen sudah mengeluarkan biaya yang besar tetapi pelayanan 

tidak sesuai dengan harapan konsumen maka konsumen akan pergi ke perusahaan lain. 

 

 

 

  


