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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Analisis Tingkat Kualitas Layanan 

 

 

Pada bab ini akan dilakukan analisis hasil pengolahan data, analisis yang terdiri dari 

analisis kualitas pelayanan dengan model service quality (Servqual) dan analisis 

preferensi pelanggan dengan pihak UKM Empal Gentong Amarta. Dalam penelitian ini, 

dimensi-dimensi yang terkait dalam kualitas layanan suatu perusahaan adalah dimensi 

fisik (Tangible), dimensi kehandalan (Reliability), dimensi daya tanggap 

(Responsiveness), dimensi jaminan (Assurance), dan dimensi empati (Empathy). Kelima 

dimensi tersebut memiliki atribut-atribut di tiap dimensinya dan pada penelitian ini 

terdapat total 22 atribut pertanyaan yang diajukan kepada pelanggan UKM Empal 

Gentong Amarta Cirebon. 

 

 

 Seluruh atribut pertanyaan yang diajukan kepada responden akan diuji datanya 

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk menunjukan apakah data tersebut 

valid dan reliabel atau tidak. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabiltas dinyatakan 

bahwa keseluruhan data dari responden valid, sehingga bisa digunakan dalam 

perhitungan Servqual. Analisis Servqual dilakukan dengan melihat kesenjangan (GAP) 

yang terjadi antara pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang diterima oleh 

pelanggan. Terjadinya kesenjangan karena adanya gap yang bernilai negatif. Semakin 

kecil nilai gap maka semakin sedikit kesenjangan yang terjadi, artinya pelayanan yang 

diberikan semakin mendekati harapan pelanggan. Sedangkan jika gap bernilai positif, 

maka tidak ada kesenjangan yang terjadi. Semakin besar nilai gap berarti semakin tinggi 

tingkat kepuasan pelanggan. 
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5.1.1 Analisis Servqual  Tiap Dimensi 

 

 

1. Dimensi Fisik (Tangible) 

Jika dilihat pada tabel 4.5, terlihat bahwa kesenjangan terbesar terjadi pada atribut 

suhu ruangan nyaman yang mempunyai nilai kesenjangan sebesar -2,6. Hal ini 

membuktikan bahwa pelanggan merasa kurang nyaman pada ruangan yang 

tersedia di UKM. Empal Gentong Amarta ini. Sedangkan atribut yang memiliki 

nilai kesenjangan terkecil adalah atribut penampilan karyawan yang rapih yang 

mempunyai nilai kesenjangan sebesar -0,73. Hal ini membuktikan bahwa 

pelanggan merasa puas terhadap atribut ini.  Adapun urutan atribut-atribut yang 

memiliki nilai gap terbesar hingga terkecil adalah atribut suhu ruangan nyaman 

dengan nilai kesenjangan -2,6, kondisi kamar mandi yang bersih memiliki nilai 

kesenjangan -1,72, ketersediaan sarana komunikasi -1,38, kondisi meja dan kursi 

nyaman mempunyai nilai kesenjangan -1,14, pelayanan pegawai ramah -0,94, 

serta atribut dengan nilai terendah dalam dimensi tangible ini yaitu penampilan 

karyawan rapih -0,73. Skor rata-rata dimensi tangible untuk kinerja sebesar 2,73 

dan untuk skor rata-rata harapan sebesar 4,14 dan terjadi kesenjangan/gap sebesar 

-1,42. Dari hasil analisis kualitas layanan yang dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa tingkat kualitas layanan untuk dimensi fisik (Tangible) masih perlu 

ditingkatkan agar sesuai dengan harapan pelanggan. 

 

2. Dimensi Kehandalan (Reliability) 

Pada tabel 4.5, terlihat bahwa kesenjangan terbesar terjadi pada atribut pihak resto 

memberikan perhatian lebih kepada pelanggan ketika tempat duduk penuh yang 

mempunyai nilai kesenjangan sebesar -1,17. Hal ini membuktikan bahwa 

pelanggan belum merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan pihak resto 

yang kurang memberikan perhatian lebihkepada pelanggan ketika tempat duduk 

penuh. Sedangkan atribut yang memiliki nilai kesenjangan terkecil adalah atribut 

kemudahan dalam pembayaran yang mempunyai nilai kesenjangan sebesar 0,18. 

Hal ini membuktikan bahwa pelanggan merasa puas terhadap atribut ini. Adapun 

urutan atribut-atribut yang memiliki nilai gap terbesar hingga terkecil adalah 

atribut pihak resto memberikan perhatian lebih kepada pelanggan ketika tempat 
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duduk penuh dengan nilai -1,17, kecepatan dalam penyajian pesanan yang 

nilainya -0,5, harga produk yang tercantum di menu sesuai dengan harga di kasir 

memiliki nilai -0,35, daftar menu sesuai dengan menu yang tersedia mempunyai 

nilai -0,03,  yang terakhir kemudahan dalam pembayaran dengan nilai 0,18. Skor 

rata-rata dimensi reliability untuk kinerja sebesar 3,5 dan untuk skor rata-rata 

harapan sebesar 3,87 dan terjadi kesenjangan/gap sebesar -0,37. Dari hasil analisis 

kualitas layanan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kualitas 

layanan untuk dimensi kehandalan (reliability) masih perlu ditingkatkan. 

 

3. Dimensi Daya Tanggap (Responsiveness) 

Pada dimensi ini, kesenjangan terbesar terjadi pada atribut tingkat kesabaran 

karyawan dalam menerima keluhan pelanggan yang mempunyai nilai 

kesenjangan sebesar -0,94. Hal ini membuktikan bahwa pelanggan merasa jika 

para karyawan di UKM. Empal Gentong Amarta ini belum memiliki tingkat 

kesabaran yang cukup dalam menerima keluhan dari para pelanggan. Sedangkan 

atribut yang memiliki nilai kesenjangan terkecil adalah atribut kemudahan dalam 

memesan makanan yang mempunyai nilai kesenjangan sebesar -0,3. Hal ini 

membuktikan bahwa pelanggan merasa puas terhadap atribut ini. Adapun urutan 

atribut-atribut yang memiliki nilai gap terbesar hingga terkecil adalah atribut 

tingkat kesabaran karyawan dalam menerima keluhan pelanggan sebesar -0,94, 

pihak resto tanggap dengan cepat ketika menerima keluhan pelanggan sebesar -

0,62, karyawan mampu menjawab pertanyaan pelanggan mengenai produk yang 

tersedia sebesar -0,71, kemudahan dalam memesan makanan sebesar -0,3. Skor 

rata-rata dimensi responsiveness untuk kinerja sebesar 3,33 dan untuk skor rata-

rata harapan sebesar 3,98 dan terjadi kesenjangan/gap sebesar -0,64. Dari hasil 

analisis kualitas layanan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kualitas layanan untuk dimensi daya tanggap (responsiveness) masih perlu 

ditingkatkan. 

 

4. Dimensi Jaminan (Assurance) 

Pada dimensi ini, kesenjangan terbesar terjadi pada tempat parkir aman yang 

mempunyai nilai kesenjangan sebesar -2,84. Hal ini membuktikan bahwa 

pelanggan masih belum puas terhadap area tempat parkir yang disediakan oleh 
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pihak UKM. Empal Gentong Amarta. Sedangkan atribut yang memiliki nilai 

kesenjangan terkecil adalah atribut kemudahan mendapat pelayanan yang 

mempunyai nilai kesenjangan sebesar -0,73. Hal ini membuktikan bahwa 

pelanggan merasa puas terhadap atribut ini. Adapun urutan atribut-atribut yang 

memiliki nilai gap terbesar hingga terkecil adalah atribut tempat parkir aman 

sebesar -2,84, atribut kebersihan dan kenyaman dalam maupun luar ruangan 

sebesar -1,51, atribut jaminan penggantian makanan jika ditemukan kecacatan 

sebesar -0,88, atribut kemudahan mendapat pelayanan yang mempunyai nilai 

kesenjangan sebesar -0,73. Skor rata-rata dimensi assurance untuk kinerja sebesar 

2,8075 dan untuk skor rata-rata harapan sebesar 4,30 dan terjadi kesenjangan/gap 

sebesar -1,49. Dari hasil analisis kualitas layanan yang dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kualitas layanan untuk dimensi jaminan (assurance) 

masih perlu ditingkatkan. 

 

5. Dimensi Empati (Empathy) 

Pada dimensi ini, kesenjangan terbesar terjadi pada atribut sistem komunikasi 

yang baik antara karyawan dan konsumen yang mempunyai nilai kesenjangan 

sebesar -0,69. Hal ini membuktikan bahwa pelanggan masih belum puas dengan 

system komunikasi yang terjalin antara para karyawan di UKM. Empal Gentong 

Amarta dengan konsumen. Sedangkan atribut yang memiliki nilai kesenjangan 

terkecil adalah atribut jam buka resto sesuai yang mempunyai nilai kesenjangan 

sebesar 0,45 Hal ini membuktikan bahwa pelanggan merasa puas terhadap jam 

buka resto yang sesuai. Adapun urutan atribut-atribut yang memiliki nilai gap 

terbesar hingga terkecil adalah atribut sistem komunikasi yang baik antara 

karyawan dan konsumen sebesar -0,69, atribut solusi yang diberikan pihak resto 

dalam menangani keluhan pelanggan sebesar -0,68, dan atribut jam buka resto 

sesuai sebesar 0,45. Skor rata-rata dimensi empathy untuk kinerja sebesar 3,5 dan 

untuk skor rata-rata harapan sebesar 3,81 dan terjadi kesenjangan/gap sebesar -

0,31. Dari hasil analisis kualitas layanan yang dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa tingkat kualitas layanan untuk dimensi empati (empathy) masih perlu 

ditingkatkan. 
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5.2 Analisis Diagram Kartesius 

 

 

Analisis Diagram Kartesius ini merupakan suatu diagram yang dibagi kedalam empat 

kuadran yang bertujuan untuk mengetahui tingkst kepentingan dalam melakukan evaluasi 

kualitas layanan berdasarkan tingkat kinerja dan harapan pelanggan. Pada analisis tingkat 

kepentingan, dilakukan pembagian menjadi empat kuadran untuk seluruh variabel yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan. Kuadran A mempunyai tingkat kepentingan sangat 

penting merupakan prioritas untuk ditingkatkan (prioritas utama) faktor-faktor yang 

terletak dalam kuadran ini dianggap sebagai faktor yang penting dan atau diharapkan oleh 

konsumen tetapi kondisi kinerja dan atau kinerja actual yang ada pada saat ini belum 

memuaskan, kuadran B mempunyai tingkat kepentingan penting (prioritas kedua) faktor-

faktor yang terletak pada kuadran ini dianggap penting dan diharapkan sebagai faktor 

penunjang bagi kepuasan konsumen, kuadran C mempunyai tingkat kepentingan kurang 

penting (prioritas rendah) faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini mempunyai tingkat 

kinerja atau kinerja actual yang rendah sekaligus dianggap tidak terlalu penting, dan 

kuadran D mempunyai tingkat kepentingan tidak terlalu penting (prioritas sangat rendah) 

faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini dianggap tidak terlalu penting dan atau tidak 

terlalu diharpkan. 

 

 

5.2.1 Kuadran A 

 

 

1. Dimensi Tangible 

Pada dimensi ini, yang masuk kedalam kuadran ini adalah atribut 1 yaitu suhu 

ruangan nyaman yang memiliki nilai gap sebesar -2,6. 

 

2. Dimensi Reliability 

Pada dimensi ini, yang masuk kedalam kuadran ini adalah atribut 8 yaitu pihak 

resto memberikan perhatian lebih kepada pelanggan ketika tempat duduk penuh 

yang memiliki nilai gap sebesar -1,17. 
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3. Dimensi Responsiveness 

Pada dimensi ini, yang masuk kedalam kuadran ini adalah atribut 14 yaitu tingkat 

kesabaran karyawan dalam menerima keluhan pelanggan yang memiliki nilai gap 

sebesar -0,94 dan atribut 15 yaitu karyawan mampu menjawab pertanyaan 

pelanggan mengenai produk yang tersedia dengan nilai gap sebesar -0,71. 

 

4. Dimensi Assurance 

Pada dimensi ini, yang masuk kedalam kuadran ini adalah atribut 16 yaitu tempat 

parkir aman dengan nilai gap sebesar -2,84. 

 

5. Dimensi Empathy 

Pada dimensi ini, yang masuk kedalam kuadran ini adalah atribut 20 yaitu sistem 

komunikasi yang baik antara karyawan dan konsumen dengan nilai gap sebesar -

0,69 dan atribut 22 yaitu solusi yang diberikan pihak resto dalam menangani 

keluhan pelanggan yang memiliki nilai gap sebesar -0,68. 

 

 

5.2.2 Kuadran B 

 

 

1. Dimensi Tangible 

Pada dimensi ini, yang masuk kedalam kuadran ini adalah atribut 4 yaitu kondisi 

kamar mandi yang bersih dengan memiliki nilai gap sebesar -1,72. 

 

2. Dimensi Reliability 

Pada dimensi ini, yang masuk kedalam kuadran ini adalah atribut 7 yaitu 

kecepatan dalam penyajian pesanan dengan nilai gap sebesar -0,5.  

3. Dimensi Responsiveness 

Pada dimensi ini tidak terdapat satupun atribut yang berada di kuadran B. 

 

 

4. Dimensi Assurance 
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Pada dimensi ini, yang masuk kedalam kuadran ini adalah atribut 18 yaitu 

kebersihan dan kenyamanan didalam maupun luar ruangan dengan besar nilai gap 

-1,51. 

 

5. Dimensi Empathy 

Pada dimensi ini tidak ada atribut yang masuk kedalam di kuadran B. 

 

 

5.2.3 Kuadran C 

 

 

1. Dimensi Tangible 

Pada dimensi ini, yang masuk kedalam kuadran ini adalah atribut 2 yaitu 

ketersediaan sarana komunikasi yang memiliki nilai gap sebesar -1,38. 

 

2. Dimensi Reliability 

Pada dimensi reliability  tidak ada butir soal yang terdapat dalam kuadran C. 

 

3. Dimensi Responsiveness 

Pada dimensi ini, yang masuk kedalam kuadran ini adalah atribut 13 yaitu pihak 

resto tanggap dengan cepat ketika menerima keluhan pelanggan dengan nilai gap 

sebesar -0,62. 

 

4. Dimensi Assurance 

Pada dimensi ini tidak ada yang termasuk kedalam kuadran C. 

 

5. Dimensi Empathy 

Pada dimensi ini tidak terdapat butir soal yang ada di kuadran C. 

 

 

 

5.2.4 Kuadran D 
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1. Dimensi Tangible 

Pada dimensi ini, yang masuk kedalam kuadran ini adalah atribut 3 yaitu kondisi 

meja dan kuris nyaman dengan nilai gap sebesar -1,14, atribut 5 yaitu penampilan 

karyawan yang rapih dengan nilai gap sebesar -0,73 serta atribut 6 yaitu pelayanan 

pegawai ramah dengan nilai gap sebesar -0,94. 

 

2. Dimensi Reliability 

Pada dimensi ini, yang masuk kedalam kuadran ini adalah atribut 9 yaitu harga 

produk yang tercantum di menu sesuai dengan harga di kasir dengan nilai gap 

sebesar -0,35, atribut 10 yaitu kemudahan dalam pembayaran yang memiliki nilai 

gap sebesar 0,18 serta atribut 11 yaitu daftar menu sesuai dengan menu yang 

tersedia dengan nilai gap sebesar -0.03. 

 

3. Dimensi Responsiveness 

Pada dimensi ini, yang masuk kedalam kuadran ini adalah atribut 12 yaitu 

kemudahan dalam memesan makanan dengan nilai gap sebesar -0,3. 

 

4. Dimensi Assurance 

Pada dimensi ini, yang masuk kedalam kuadran ini adalah atribut 17 yaitu 

kemudahan mendapat pelayanan dengan nilai gap sebesar -0,73 dan atribut 19 

yang memiliki nilai gap sebesar -0,88. 

 

5. Dimensi Empathy 

Pada dimensi ini, yang masuk kedalam kuadran ini adalah atribut 21 yaitu jam 

buka resto sesuai yang memiliki nilai gap sebesar 0,45.  

  

  

 


