
BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis data yang telah terkumpul. Data

yang telah dikumpulkan tersebut berupa hasil jawaban responden yaitu para

konsumen Rumah Makan Kangen Desa. Hasil pengolahan data berupa informasi

untuk mengetahui apakah konsumen di Rumah Makan Kangen Desa merasa puas

dengan pelayanan yang telah diberikan. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan

hipotesis, maka teknik analisis yang digunakan meiiputi analisis desknptif dan

analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data yang

telah diperoleh kemudian dilakukan analisis statistik. Analisis statistik adalah

analisis yang mengacu pada perhitungan data penelitian yang berupa angka-angka

yang dianalisis dengan bantuan komputer melalui program SPSS 10.0. Sedangkan

analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menjelaskan penganalisaan

data yang berpedoman pada hasil analisis statistik

4.1. Uji Data Penelitian

4.1.1 liji Validitas

Uji validitas merupakan proses pengukuran yang dilakukan untuk menguji

kecermatan butir-butir dalam daftar pertanyaan untuk melakukan fungsi ukurnya.
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dimana pengujian dilakukan dengan mengkoreiasikan skor pada masing-masing item

dengan skor totainya kemudian diolah dengan bantuan program SPSS 10,0.

Dengan label distribusi r product moment diperoleh angka kritis sebesar

0,195 dengan menggunakan tingkat kepercayaan a - 5%. Jika korelasi butir yang

diuji ternyata lebih besar daripada mlai korelasi kntisnya, maka butir yang diuji

dinyatakan sahih atau valid, tetapi jika korelasi butirnva lebih kecil dan korelasi

kntisnya maka butir pertanyaan itu dibatalkan atau digugurkan.

Pengujian dalam penelitian ini dibagi dalam 2 bagian sesuai dengan isi

kuesioner dalam penelitian, yaitu:

Bagian I : Tingkat kepentingan atau harapan terhadap kualitas pelayanan Rumah

Makan Kangen Desa.

Bagian II : Tingkat kmerja Rumah Makan Kangen Desa.

Hasil uji validitas kmerja dan harapan dan 100 data responden berdasarkan

bantuan program SPSS 10,0 yang telah teruji menunjukan bahwa 20 item pertanyaan

mengenai tingkat kepentingan dan kelima variabel (bukti fisik, keandalan, jaminan,

daya tanggap, empati) semuanya mempunyai korelasi yang kuat karena nilai

korelasmya berada diatas 0,195 yang merupakan angka kritis dan tabel distribusi r

product moment, sehingga item pertanyaan mengenai tingkat kepentingan konsumen

tersebut dianggap valid atau sahih (Lihat Lampiran 3).
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4.1.2 I ji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan suatu proses pengukuran yang mengacu pada derajat

ketepatan, ketelitian, dan akurasi yang ditunjukan oleh instrumen penelitian.

Pengujian reliabilitas dikatakan memenuhi syarat handal apabila mlai alphanya > 0,6

sebaliknya bila mlai alphanya < 0,6 maka instrumen dikatakan belum memenuhi

syarat handal (Nurgiantoro dkk, 2002). Pengujian reliabilitas tmgkat kmerja dan

harapan dan 100 responden terhadap tiap item pertanyaan yang dilakukan pada tiap-

tiap variabel dengan bantuan program SPSS 10.0 menunjukan bahwa 20 item

pertanyaan tentang tingkat kepentingan dari kelima vanabel yang ada mempunyai

nilai alpha > 0,6 sehmgga seluruh item pertanyaan tersebut dikatakan telah

memenuhi syarat handal (Lihat Lampiran 3).
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4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Karakteristik Responden

Karakteristik yang dianalisis dalam penelitian mi meiiputi jenis kelamin,

umur, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan. Karakteristik responden yang telah

dikumpulkan sesuai dengan data pada pengisian kuisioner kemudian diolah dengan

bantuan program SPSS 10.0 adalah sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi

individu dalam menyikapi suatu produk, hal mi berkaitan dengan tingkat

kepentingan masing-masing jenis kelamin. Dari hasil kuisioner yang telah diolah

karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin adalah seperti pada tabel 4.2.1

sebagai berikut:

Tabel 4.2.1

Tabel Karakteristik Responden
Berdasarkan Jenis Kelamin

1 i

Jenis Kelaniiji j Jumlah \ PTesentase j

Laki-laki ' 54 i 54%

Perempuan 46 i 46% !

Jumlah i 100 I 100% i

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 54% responden berjenis

kelamin laki-laki dan 46% responden berjenis kelamin perempuan. Kenyataan ini



menunjukan bahwa konsumen Rumah Makan Kangen Desa mavontas adalah

berjenis kelamin laki-laki. Hal ini disebabkan karena laki-laki mempunyai aktivitas

dan mobilitas yang tinggi dibandingkan perempuan. Lokasi Rumah Makan Kangen

Desa yang tidak berada di pusat kota menyebabkan konsumen yang datang adalah

mereka yang memiliki aktivitas dan mobilitas vang tmggi.

2. Umur

Umur seseorang merupakan faktor yang dapat menetukan penilaian

konsumen terhadap kepuasan suatu produk atau jasa, karena umur berpengaruh

terhadap pengetahuan, pandangan dan pengalaman seseorang. Dari hasil data

kuisioner yang telah diolah karakteristik responden berdasarkan umur adalah seperti

pada tabel 4.2.2 sebagai berikut:

Umur

<20th

20th-30th

3 lth-40fh

> 40th

Jumlah

Tabel 4.2.2

fabel Karakteristik Responden
Berdasarkan Umur

Jumlah

15

45

21

100

Presentase

15%

45%

19%

21%

100%
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahyva 15% responden mempunyai

umur kurang dari 20 tahun, 45% responden berkisar pada umur 20 tahun sampai

dengan 30 tahun, 19% responden berkisar pada umur 31 tahun sampai dengan umur

40 tahun, dan 21% responden mempunyai umur lebih dari 40 tahun. Kenyataan ini

menunjukan bahyva konsumen Rumah Makan Kangen Desa mavontas adalah

mempunyai karakteristik umur yang berkisar pada umur 20 tahun sampai dengan

umur 30 tahun. Hal tersebut menunjukan bahwa Rumah Makan Kangen Desa

memiliki konsumen yang masih produktif dan memiliki tingkat aktivitas serta

produktifitas yang tmggi. Sehingga mereka masih membutuhkan tempat makan yang

berkualitas tinggi dan dapat menambah selera.

3. Jenis Pekerjaan

Jems Pekerjaan merupakan faktor yang dapat menetukan kepuasan konsumen

dalam memilih jasa Rumah Makan Kangen Desa. Hal tersebut disebabkan karena

jenis pekerjaan berhubungan dengan besarnya tingkat kepentingan seseorang ketika

datang di Rumah Makan Kangen Desa. Dan hasil kuisioner yang telah diolah

karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan adalah seperti pada tabel 4.2.3

sebagai berikut:
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i Iain-lain j 14 j 14%
j Jumlah j 100 I 100%

label 4.2.3

Tabel Karakteristik Responden
Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan j Jumlah I Presentase

pelajar/mahasiswa ! 33 i 33%, j :
pegawai negen j 12 i 12%

karyawan swasta ' 41 ! 41 %0

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahyva 33% responden adalah

sebagai pelajar atau mahasiswa, 12% responden mempunyai pekerjaan sebagai

pegawai negen, 41% responden mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta, dan

14% responden mempunyai pekerjaan lainnya seperti wirausaha, relawan, dan ibu

rumah tangga. Kenyataan ini menunjukan bahwa konsumen Rumah Makan Kangen

Desa mayontas adalah mempunyai karakteristik jenis pekerjaan sebagai karyawan

swasta. Hal ini menunjukan bahwa Rumah Makan Kangen Desa mempunyai

konsumen yang memiliki aktivitas tinggi dalam pekerjaan, sehingga membutuhkan

tempat makan yang nyaman, santai sebagai penghilang lelah setelah bekerja.

4. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan seseorang merupakan faktor yang dapat menentukan

kepuasan konsumen, karena pada saat mereka memilih jasa Rumah Makan Kangen

Desa mereka menyesuaikan pada kondisi ekonomi yang ada dan mempertimbangkan
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biaya (customer cost) yang dikeluarkan dengan mlai (customer value) yang akan

didapatkan. Dari hasil kuisioner yang telah diolah karakteristik responden

berdasarkan tingkat pendapatan adalah seperti pada tabel 4.2.4 sebagai berikut:

Tabel 4.2.4

Tabel Karakteristik Responden
Berdasarkan Tingkat Pendapatan

S Tingkat Pendapatan \ Jumlah • Presentase l

j < i.000.000 i 47

\ 1

i 47% j

I 1.000.000-3.000.000 ! 27 ; 27% !
3.100.000-5.000.000 \

! > 5.000.000 !

11

15

! 11% !

1 15% !

j Jumlah 100 ! 100% i

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 47% responden mempunyai

tingkat pendapatan kurang dari 1.000.000, 27% responden mempunyai tingkat

pendapatan berkisar pada 1.000.000-3.000.000, 11% responden mempunyai tingkat

pendapatan berkisar pada 3.100.000-5.000.000, dan 15% responden mempunyai

tingkat pendapatan lebih dan 5.000.000. Kenyataan mi menunjukan bahwa

konsumen Rumah Makan Kangen Desa mavontas adalah mempunyai karakteristik

responden dengan tingkat pendapatan kurang dan 1.000.000. Hal tersebut

menandakan bahyva Rumah Makan Kangen Desa mempunyai harga yang terjangkau

pada kalangan menengah keatas.

55



4.2.2 Analisis Tingkat Kesesuaian

Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan bobot skor kinerja dengan

bobot skor harapan. Semakin tinggi tingkat kesesuaian berarti semakin besar

kepuasan konsumen. Penjabaran hasil tingkat kesesuaian terhadap dimensi-dimensi

kualitas pelayanan Rumah Makan Kangen Desa secara rinci dijabarkan sebagai

berikut:

A. Bukti Fisik ( Tangibles )

Berdasarkan pada data yang diperoleh dan kuisioner dan kemudian diolah

dengan bantuan program SPSS 10.0 diketahui hasil tanggapan responden terhadap

atribut dimensi bukti fisik Rumah Makan Kangen Desa adalah seperti pada tabel

4.2.5 sebagai berikut:

Tabel 4.2.5

Tabel Hasil Pengujian Tingkat Kinerja, Tingkat Harapan, dan Tingkat Kesesuaian
Terhadap Atnbut-Atribut Rumah Makan Kangen Desa

Kinerja ! Harapan i

j Pertanyaan ! Bobot i x i Bobot i y i Tki 1

j Menu yang bervariasi j 407 | 4,07 [ 450 4,5
l i
\ 90,44% j

| Penampilan karyawan yang j
I bersih j

I

390 j 3,9 | 452 S 4,52 j 86,28% !

| Kenyamanan ruangan j 390 | 3,9 ; 461 4,61 83,51% !
! Kebersihan ruangan ' 379 \ 3,79 ! 467 • 4,67 81,15% i
! Fasilitas pendukung yang j
! lengkap ! 459 i

I

4.59 ! 456 ' 4,56
i

100.65% !
j j
| Penilaian Keseluruhan j 2025 1 4.05 i 2286 i 4.56 88,58% |
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Pembahasan dari tabel 4.2.5 adalah sebagai berikut:

I. Menu yang Bervariasi

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja Rumah Makan

Kangen Desa adalah 4.07%, sedangkan harapannya adalah 4,5%. Dan hasil

teknik analisis importance-performance menunjukan bahyva nilai kmeria lebih

rendah dari tingkat kepentingan/harapan sehingga menghasiikan tingkat

kesesuaian (TKi) sebesar 90,44%, karena ( X<Y ) berarti tanggapan konsumen

Rumah Makan Kangen Desa terhadap atribut menu yang bervariasi adalah belum

puas.

Penampilan Karyawan yang Bersih

Berdasarkan dan tabel diatas dapat diketahui bahwa kmerja Rumah Makan

Kangen Desa adalah 3,9%, sedangkan harapannya adalah 4,52%. Dan hasil

teknik analisis importance-performance menunjukan bahyva mlai kmerja lebih

rendah dan tingkat kepentingan/harapan sehingga menghasiikan tingkat

kesesuaian (TKi) sebesar 86,28%, karena ( X<Y ) berarti tanggapan konsumen

Rumah Makan Kangen Desa terhadap atribut penampilan karyawan yang bersih

adalah belum puas.

3. Kenyamanan Ruangan

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kmerja Rumah Makan

Kangen Desa adalah 3,90%, sedangkan harapannya adalah 4,61%. Dari hasil

teknik analisis importance-perfonnance menunjukan bahyva nilai kinerja lebih
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rendah dari tingkat kepentingan/harapan sehingga menghasiikan tingkat

kesesuaian (TKi) sebesar 83,51%, karena ( X<Y ) berarti tanggapan konsumen

Rumah Makan Kangen Desa terhadap atnbut kenyamanan ruangan adalah belum

puas.

4. Kebersihan Ruangan

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja Rumah Makan

Kangen Desa adalah 3,79%, sedangkan harapannya adalah 4,67%. Dari hasil

teknik analisis importance-performance menunjukan bahwa nilai kinerja lebih

rendah dan tingkat kepentingan/harapan sehingga menghasiikan tingkat

kesesuaian (TKi) sebesar 81,15%, karena ( X<Y ) berarti tanggapan konsumen

Rumah Makan Kangen Desa terhadap atribut kebersihan ruangan adalah belum

puas.

5. Fasilitas Pendukung yang Lengkap

Berdasarkan dan tabel diatas dapat diketahui bahwa kmerja Rumah Makan

Kangen Desa adalah 4,59%, sedangkan harapannya adalah 4,56%. Dari hasil

teknik analisis importance-performance menunjukan bahwa nilai kinerja lebih

rendah dan tmgkat kepentingan/harapan sehingga menghasiikan tingkat

kesesuaian (TKi) sebesar 100,65%, karena ( X>Y ) berarti tanggapan konsumen

Rumah Makan Kangen Desa terhadap atribut fasilitas pendukung yang lengkap

adalah puas.

58



B. Keandalan ( reliability )

Berdasarkan pada data yang diperoleh dan kuisioner dan kemudian diolah

dengan bantuan program SPSS 10.0 diketahui hasil tanggapan responden terhadap

atribut dimensi keandalan Rumah Makan Kangen Desa adalah seperti pada tabel

4.2.6 sebagai berikut :

Tabel 4.2.6

Tabel Hasil Pengujian Tingkat Kinerja, Tingkat Harapan, dan Tingkat Kesesuaian
Terhadap Atribut-Atribut Rumah Makan Kangen Desa

Pertanyaan

j Karyawan mengantar pesanan
! dengan cepat dan konsisten

I Menu yang ditawarkan selalu
; tersedia ketika diinginkan
! konsumen

j Karyawan senantiasa bersedia
i memberikan informasi yang
I dibutuhkan konsumen

Kinerja Harapan

Bobot I x Bobot Tki

591 3,91 446 4,46 j 87,6

378 I 3.78 427 4,27 ! 88.5

379 ! 3,79 i 416 j 4,16

Penilaian Keseluruhan j 1148 j 3,82 \ 1289 I 4,29 j 89 0

Pembahasan dari tabel 4.2.6 adalah sebagai berikut:

1. Karyawan mengantar pesanan dengan cepat dan konsisten.

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahyva kmerja Rumah Makan

Kangen Desa adalah 3,91%, sedangkan harapannya adalah 4,46%. Dari hasil

teknik analisis importance-performance menunjukan bahwa nilai kinerja lebih

rendah dari tingkat kepentingan/harapan sehingga menghasiikan tingkat
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kesesuaian (TKi) sebesar 87,6%, karena ( X<Y ) berarti tanggapan konsumen

Rumah Makan Kangen Desa terhadap atribut karyawan mengantar pesanan

dengan cepat dan konsisten adalah belum puas.

2. Menu yang tersedia selalu ada ketika diinginkan konsumen

Berdasarkan dan tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja Rumah Makan

Kangen Desa adalah 3,78%, sedangkan harapannya adalah 4,27%. Dan hasil

teknik analisis importance-performance menunjukan bahwa nilai kinerja lebih

rendah dari tingkat kepentingan/harapan sehmgga menghasiikan tingkat

kesesuaian (TKi) sebesar 88,5%, karena ( X<Y ) berarti tanggapan konsumen

Rumah Makan Kangen Desa terhadap atribut menu yang tersedia selalu ada

ketika diinginkan konsumen adalah belum puas.

3. Karyawan senantiasa bersedia memberikan mibitnasi yang dibutuhkan konsumen

Berdasarkan dan tabel diatas dapat diketahui bahwa kmerja Rumah Makan

Kangen Desa adalah 3,79%, sedangkan harapannya adalah 4,16%. Dan hasil

teknik analisis importance-performance menunjukan bahwa nilai kmerja lebih

rendah dari tmgkat kepentingan/harapan sehingga menghasiikan tingkat

kesesuaian (TKi) sebesar 91,1%, karena ( X<Y ) berarti tanggapan konsumen

Rumah Makan Kangen Desa terhadap atribut karyawan senantiasa bersedia

memberikan infonnasi yang dibutuhkan konsumen adalah belum puas.
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C. Jaminan ( assurance )

Berdasarkan pada data yang diperoleh dan kuisioner dan kemudian diolah

dengan bantuan program SPSS 10.0 diketahui hasil tanggapan responden terhadap

atnbut dimensi jaminan Rumah Makan Kangen Desa adalah seperti pada tabel 4.2.7

sebagai berikut:

Tabel 4.2.7

label Hasil Pengujian Tingkat Kinerja, Tingkat Harapan, dan Tingkat Kesesuaian
Terhadap Atribut-Atribut Rumah Makan Kangen Desa

Kinerja

Pertanvaan Bobot

\ Karyawan terlatih 368

Karyawan sopan 402

397j Karyawan ramah
Karyawan memiliki j
pengetahuan luas tugasnya j 364

i Karyawan dapat melayani j
| sesuai dengan yang diharapkan i
! konsumen I 377

hi Karyawan dapat memberi rasa !
aman pada konsumen j 390

x

3.68

4,02

3,97

5.64

5,77

3.90

Harapan

Bobot

418 4.18

451 4,51

446 4,46

422 4 22

424 4,24

410 4,10

Penilaian Keseluruhan j 2298 j 3,83 i 2571 4.28

Tki

88.0

89,1

89,0

86,2

88.9

95,

89.3

Pembahasan dari tabel 4.2.7adalah sebagai berikut:

I. Karyawan Terlatih

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja Rumah Makan

Kangen Desa adalah 3,68%, sedangkan harapannya adalah 4,18%. Dari hasil

teknik analisis importance-performance menunjukan bahyva nilai kinerja lebih



rendah dan tingkat kepentingan'harapan sehingga menghasiikan tingkat

kesesuaian (TKi) sebesar 88.0%. karena ( X<Y ) berarti tanggapan konsumen

Rumah Makan Kangen Desa terhadap atnbut karyawan terlatih adalah belum

puas.

2. Karyawan Sopan

Berdasarkan dan tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja Rumah Makan

Kangen Desa adalah 4,02%, sedangkan harapannya adalah 4,51%. Dan hasil

teknik analisis importance-performance menunjukan bahwa nilai kinerja lebih

rendah dan tingkat kepentingan/harapan sehingga menghasiikan tingkat

kesesuaian (TKi) sebesar 89,1%, karena ( X<Y ) berarti tanggapan konsumen

Rumah Makan Kangen Desa terhadap atnbut karyawan sopan adalah belum

puas.

3. Karyawan Ramah

Berdasarkan dan tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja Rumah Makan

Kangen Desa adalah 3,97%, sedangkan harapannya adalah 4,46%. Dari hasil

teknik analisis importance-performance menunjukan bahwa nilai kinerja lebih

rendah dari tingkat kepentingan/harapan sehingga menghasiikan tingkat

kesesuaian (TKi) sebesar 89,0%, karena ( X<Y ) berarti tanggapan konsumen

Rumah Makan Kangen Desa terhadap atnbut karyawan ramah adalah belum

puas.
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4. Karyawan memiliki pengetahuan luas tentang tugasnya

Berdasarkan dan tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja Rumah Makan

Kangen Desa adalah 3,64%, sedangkan harapannya adalah 4,22%. Dari hasil

teknik analisis importance-performance menunjukan bahwa nilai kinerja lebih

rendah dari tingkat kepentingan/harapan sehingga menghasiikan tingkat

kesesuaian (TKi) sebesar 86,2%. karena ( X<Y ) berarti tanggapan konsumen

Rumah Makan Kangen Desa terhadap atribut karyawan memiliki pengetahuan

luas tentang tugasnyaadalah belum puas.

5. Karyawan dapat melayani sesuai dengan yang diharapkan konsumen

Berdasarkan dan tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja Rumah Makan

Kangen Desa adalah 3,77%, sedangkan harapannya adalah 4,24%. Dari hasil

teknik analisis importance-performance menunjukan bahwa nilai kinerja lebih

rendah dari tingkat kepentingan/harapan sehingga menghasiikan tingkat

kesesuaian (TKi) sebesar 88,9%, karena ( X<Y ) berarti tanggapan konsumen

Rumah Makan Kangen Desa terhadap atribut karyawan dapat melayani sesuai

dengan yang diharapkan konsumen adalah belum puas.

6. Karyawan dapatmemben rasa aman padakonsumen.

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja Rumah Makan

Kangen Desa adalah 3,90%, sedangkan harapannya adalah 4,10%. Dan hasil

tekmk analisis importance-performance menunjukan bahwa mlai kinerja lebih

rendah dari tingkat kepentingan/harapan sehingga menghasiikan tingkat
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kesesuaian (I'Ki) sebesar 95,1%, karena ( X<Y ) berarti tanggapan konsumen

Rumah Makan Kangen Desa terhadap atribut karyayvan dapat melayani sesuai

dengan yang diharapkan konsumen adalah belum puas.

D. Daya Tanggap ( responsiveness )

Berdasarkan pada data yang diperoleh dan kuisioner dan kemudian diolah

dengan bantuan program SPSS 10.0 diketahui hasil tanggapan responden terhadap

atribut dimensi daya tanggap Rumah Makan Kangen Desa adalah seperti pada tabel

4.2.8 sebagai berikut:

label 4.2.8

Tabel Hasil Pengujian Tingkat Kmerja, Tmgkat Harapan, dan Tmgkat Kesesuaian
TerhadapAtribut-Atribut Rumah Makan Kangen Desa

i Kinerja i Harapan j

Pertanyaan j Bobot j x ! Bobot | v ; Tki
Karyawan selalu membantu ; \ \ '
memberikan solusi atas keluhan \ \ \ \ ]
konsumen \ 361 j 3,61 I 393 | 3,93 j 91,8
Karyawan selalu ada ketika i i i I j
dibutuhkan konsumen j 340 j 3,40 j 370 i 3,70 I 91,9
Karyawan memberikan daftar i 1 ; j
menu kepada konsumen j 413 I 4,13 i 426 l 4,26 ! 96,9

Penilaian^Keseluruhan] U14 ! 3,71 , 1189 [ 3,96 \ 93,6 !

Pembahasan dari tabel 4.2.8 adalah sebagai berikut:

1. Karyawan selalu membantu memberikan solusi aias keluhan konsumen.

Berdasarkan dan tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja Rumah Makan

Kangen Desa adalah 3,61%, sedangkan harapannya adalah 3,93%. Dan hasil

teknik analisis importance-performance meiiuiijukaii bahwa mlai kinerja lebih
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rendah dari tingkat kepentingan/harapan sehingga menghasiikan tingkat

kesesuaian (TKi) sebesar 91,8%, karena ( X<Y ) berarti tanggapan konsumen

Rumah Makan Kangen Desa terhadap atnbut karyawan selalu membantu

memberikan solusi atas keluhan konsumen adalah belum puas.

2. Karyawan selalu ada ketika dibutuhkan konsumen.

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja Rumah Makan

Kangen Desa adalah 3,40%, sedangkan harapannya adalah 3,70%. Dan hasil

tekmk analisis importance-performance menunjukan bahwa nilai kinerja lebih

rendah dan tingkat kepentingan/harapan sehingga menghasiikan tingkat

kesesuaian (TKi) sebesar 91,9%, karena ( X<Y ) berarti tanggapan konsumen

Rumah Makan Kangen Desa terhadap atribut karyawan selalu ada ketika

dibutuhkan konsumen adalah belum puas.

3. Karyawan memberikan daftar menukepada konsumen.

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja Rumah Makan

Kangen Desa adalah 4,13%, sedangkan harapannya adalah 4,26%. Dari hasil

teknik analisis importance-performance menunjukan bahwa nilai kinerja lebih

rendah dan tingkat kepentingan/harapan sehingga menghasiikan tingkat

kesesuaian (TKi) sebesar 96,9%, karena ( X<Y ) berarti tanggapan konsumen

Rumah Makan Kangen Desa terhadap atribut karyawan memberikan dafiai menu

kepada konsumen adalah belum puas.
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E. Empati ( emphaty )

Berdasarkan pada data yang diperoleh kemudian diolah dengan bantuan

program SPSS 10.0 diketahui hasil tanggapan responden terhadap atnbut dimensi

empati Rumah Makan Kangen Desa adalah seperti pada tabel 4.2.9 sebagai berikut:

label 4.2.9

Tabel Hasil Pengujian Tingkat Kmerja, Tingkat Harapan, dan Tingkat Kesesuaian
Terhadap Atnbut-Atribut Rumah Makan Kanyen Desa

Pertanyaan

! Karyawan meyambut dan
| membantu konsumen memilih
; tempat duduk yang sesuai dengan

keinginan

Kinerja

Bobot

409 4,09

| Pihak perusahaan memberi ucapan j
j selamat ketika mengetahui ada j
i konsumen yang beruiang tahun j 404 ; 4,04
i Perusahaan memberikan fasilitas i j
; hiburan ketika konsumen sedang I <
[ rnenunggu pesanannya datang I 429 ! 4,29
i 11'
[__....,..._. ______ Penilaian Keseluruhan I 1242 i 4,14

Harapan

Bobot

424

371

424

1219

Tki

4,24 ; 96,4

3,71

4,24

4,06

Pembahasan dan tabel 4.2.9 adalah sebagai berikut:

1. Karyawan menyambut dan membantu konsumen memilih tempat duduk yang

sesuai dengan keinginan.

Berdasarkan dan tabel diatas dapat diketahui bahwa kmerja Rumah Makan

Kangen Desa adalah 4,09%, sedangkan harapannya adalah 4,24%. Dan hasil

teknik analisis importance-performance menunjukan bahwa nilai kinerja lebih

rendah dan tingkat kepentingan/harapan sehingga menghasiikan tingkat

kesesuaian (TKi) sebesar 96,4%, karena ( X<Y ) berarti tanggapan konsumen
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1

Rumah Makan Kangen Desa terhadap atribut karyawan menyambut dan

membantu konsumen memilih tempat duduk yang sesuai dengan keinginan

adalah belum puas.

Pihak perusahaan memberi ucapan selamat ketika mengetahui ada konsumen

yang berulang tahun.

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja Rumah Makan

Kangen Desa adalah 4,04%, sedangkan harapannya adalah 3.71%. Dan hasil

teknik analisis importance-performance menunjukan bahwa nilai kinerja lebih

rendah dan tingkat kepentingan/harapan sehingga menghasiikan tingkat

kesesuaian (TKi) sebesar 108,8%, karena ( X>Y ) berarti tanggapan konsumen

Rumah Makan Kangen Desa terhadap atnbut pihak perusahaan memberi ucapan

selamat ketika mengetahui ada konsumen yang berulang tahun adalah puas.

3. Perusahaan memberikan fasilitas hiburan ketika konsumen sedang menunggu

pesanannya datang.

Berdasarkan dan tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja Rumah Makan

Kangen Desa adalah 4,29%, sedangkan harapannya adalah 4,24%. Dari hasil

teknik analisis importance-perfonnance menunjukan bahwa nilai kinerja lebih

rendah dan tingkat kepentingan/'harapan sehingga menghasiikan tingkat

kesesuaian (TKi) sebesar 101,1%, karena ( X>Y ) berarti tanggapan konsumen

Rumah Makan Kangen Desa terhadap atribut perusahaan memberikan fasilitas

hiburan ketika konsumen sedang menunggu pesanannya datang adalah puas.
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lvuu nuoii uiiuii^j.i uugivui iM.,n.,luaiun UicilaS lndrvn UitpUt UiisCuiilU] DaitVVtf UUH

d.\j atnout yang aua tcraapat j atnbut yang dinyatakan bahwa konsumen nievaSa puas

dan 17 atnbut dinyalakan bahwa kunsuinen Rumah Makan Kangen Desa merasa

belum puas. Secara keseluruhan hasil penilaian konsumen terhadap dimensi-dimensi

kualitas pelayanan Rumah Makan Kangen Desa adalah seperti yang ada pada tabel

.2.10 sebagai benkutul

T..I....1 i "V 1 A
i auci -t-.-i. i \j

Label Hasil PengujianTingkat Kmerja, Tmgkat Harapan, dan TingkatKesesuaian
Terhadap Dimensi Kualitas PelayananRumah Makan Kangen Desa

Dimensi

Buk'u Fisik (tangibles )

Keandalan ( reliability )

Jaminan ( assurance )

Daya i anggap ^ responsivci-jcss )

Emoati ( emphatv )

Kinerja ! Harapar

vBobot j .r I Bobot Tki

-•- ,-• -> — ' 1 A C ' ~•". ] * ? £. < f» O *" O
ZUZO i t,UJ I ZZOD : 4.,'D j 55.DO

1148 ! 382 \ 1289 ! 4.29 I 89 0

2298 j 3,83 I 2571 I 4,28 i 89,3

i i on ; i Q£. rn c

1242 ! 4.14 ! 1219 i 4.06 \ 101.8

Penilaian Keseluruhan j 7827 i 3,91 j 8554 j 4,23 j 91,5

Berdasarkan dan tabel diatas dapat diketahui bahwa keseluruhan kinerja

Rumah Makan Kangen Desa adalah 3,91%, sedangkan harapannya adalah 4,23%.

Dari hasil teknik analisis importance-perfonnance menunjukan bahwa nilai kinerja

icbifi rciiua.ii usn tmgkat kepentingan/harapan sehingga nicnghasilkan tingkat

kesesuaian (TKi) sebesar 91,5%, karena ( X<Y ) berarti penilaian konsumen

ieihadap kualitas pelayanan Rumah Makan Kangen Desa adalah belum puas. Dengan

demikian hipotesis (III) tidak terbukti.



4.2.3 Diagram Kartesius

Setelah mengetahui hasil penelitian tentang kepuasan konsumen terhadap

kualitas pelayanan Rumah Makan Kangen Desa. selanjutnya dapat diketahui posisi-

posisi dari berbagai atnbut kualitas pelayanan yang telah dianalisis tersebut ke dalam

diagram kartesius. Diagram kartesius yang menggambarkan penyebaran setiap

atribut dalam diagram kartesius yang terbagi dalam empat kuadran, yaitu :

a. Kuadran A : Menunjukan bahwa kinerja faktor -faktor yang mempengaruhi

kepuasan konsumen pada tingkat tinggi tetapi kinerja perusahaan berada pada

tingkat rendah, sehingga harus meningkatkan kinerjanya agar optimal.

b. Kuadran B : Menunjukan bahwa kinerja dan harapan konsumen terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen berada pada tingkat tinggi,

sehingga perusahaan cukup mempertahankan faktor tersebut.

c. Kuadran C : Menunjukan bahyva kmerja dan harapan konsumen berada pada

tingkat rendah, sehingga perusahaan belum perlu melakukan perbaikan.

d. Kuadran D : Menunjukan bahwa kinerja perusahaan berada pada tingkat tinggi

tetapi harapan konsumen akan kinerja faktor-faktor yang mempengaruhi

kepuasan konsumennya hanya rendah, sehingga perusahaan perlu mengurangi

hasil yang dicapai agar dapat mengefisienkan sumberdaya perusahaan.
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Berdasarkan pada hasil rata-rata kepentingan konsumen dan kinerja setiap atribut

Rumah Makan Kangen Desa dapat digambarkan dalam diagram kartesius sebagai

berikut:

Gambar 4.2.11

Diagram Kartesius Hasil Rata-Rata Tingkat Kepentingan dan Kmerja
dari Atnbut Rumah Makan Kangen Desa

1 = harapan/tingkat kepentingan

B

#'•••!

• n

MS •20

4.23 D

14

15

• Ift
• 19

3,91 X = kinerja
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Berdasarkan diagram kartesius yang tertera pada gambar 4.2.11 selanjutnya

dapat dilakukan penganalisaan untuk mengetahui posisi atribut atau faktor dari setiap

dimensi kualitas pelayanan. Dalam setiapdimensi kualitas terdapat faktor-faktor atau

atribut penting yang dapat mempengaruhi kepuasan. Penjelasan dari diagram

kartesius yang menggambarkan penyebaran tiap-tiap faktor dan dimensi kualitas

adalah sebagai berikut:

1) Kuadran A

Menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan

konsumen Rumah Makan Kangen Desa dalam kuadran ini perlu diprioritaskan

oleh perusahaan. karena faktor inilah yang dinilai sangat penting oleh konsumen,

sedangkan tingkat pelaksanaannya masih belum memuaskan. Oleh karena itu

strategi yang harus dilakukan perusahaan yaitu memperbaiki dan meningkatkan

kinerja pada faktor-faktor ini. Faktor yang tennasuk dalam Kuadran A adalah:

• Faktor-faktor yang termasuk dalam dimensi Tangibles (Bukti Fisik):

(No 2) Penampilan karyawan yang bersih. ( 3,9 ; 4,52 )

(No 3) Kenyamanan ruangan. ( 3,9 ; 4,61 )

(No 4) Kebersihan ruangan. ( 3,79 ; 4,67 )

• Faktor yang termasuk dalam dimensi Assurance (Jaminan):

(No 13) Karyawan dapat melayani sesuai dengan yang diharapkan

konsumen. (3,77 ; 4,24)

• Faktor-faktor vans termasuk dalam dimensi Reliability (Keandalan):
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(No 7) Menu yang ditawarkan selalu tersedia ketika diinginkan konsumen.

( 3.78 : 4.27 )

(No 6) Karyawan mengantar pesanan dengan cepat dan konsisten. ( 3,91 ;

4,46)

Faktor karyawan mengantar pesanan dengan cepat dan konsisten ini berada

diantara kuadran A dan kuadran B. Sehingga faktor ini dianggap penting oleh

konsumen akan tetapi tingkat pelaksanaannya telah dapat memuaskan

konsumen

Dari penjelasan diatas menunjukan bahwa faktor penting yang harus

diprioritaskan Rumah Makan Kangen Desa adalah: terdapat 3 faktor yang harus

diprioritaskan dari dimensi bukti fisik, terdapat 2 faktor dari dimensi keandalan

dan i faktor dari dimensi iamman Denean demikian hinotesis (H^ tidak

terbukti.

2) Kuadran B

Menuniukkan bahyva faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen

Rumah Makan Kangen Desa dalam kuadran ini pada umumnya tingkat

pelaksanaannya telah sesuai dengan kepentingan dan harapan konsumen,

sehingga telah dapat memuaskan konsumen. Hal ini menunjukan bahwa faktor-

faktor dalam kuadran ini perlu dipertahankan kinerianya dengan lebih

meningkatkan lagi atau memelihara faktor tersebut agar konsumen selalu

mendapatkan kepuasan. Faktor vang termasuk dalam Kuadran B adalah:
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^ Faktor-faktor yang termasuk djalam dimensi Tangibles (Bukti Fisik):

(No 1) Menu yang bervariasi, ( 4,07 ; 4,50 )

(bjo 5) Fasilitas pendukung yang lengkap. ( 4.59 ; 4,56 )

• Faktor-faktor yang termasuk dalam dimensi Assurance (J_aminan):

(No 10) Karyawan sopan. ( 4,02 ; 4,51 )

(No 11) Karyawan ramah. ( 3,97 : 4,46 )

• Faktor yang tennasuk dalam dimensi Responsiveness (Daya Tanggap):

(No 17) Karyawan memberikan daftar menu kepada konsumen. ( 4,13 ; 4,26 )

• Faktor-faktor yang termasuk dalam dimensi Emphaty (Empati):

(No 18) Karyawan menyambut dan membantu konsumen memilih tempat

duduk yang sesuai dengan keinginan. ( 4,09 ; 4,24 )

(No 20) Perusahaan memberikan fasilitas hiburan ketika konsumen sedang

menunggu pesanannya datang. ( 4,29 . 4,24 )

3) Kuadran C

Menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen

Rumah Makan Kangen Desa yang berada dalam kuadran ini dianggap kurang

penting bagi konsumen, sedangkan kualitas pelaksanaannya cukup saja. Hal ini

menuniukan bahwa faktor-faktor ini sudah cukup baik sehingga tidak perlu

dilakukan perbaikan kualitas karena dianggap kurang penting bagi konsumen.

Faktor yang termasuk dalam Kuadran C adalah:

• Faktor-faktor ini tennasuk dalam dimensi Assurance (Jaminan).



(No 9) Karyawan terlatih. ( 3,68 ; 4,18 )

(No 12) Karyawan memiliki pengtahuan luas tentang tugasnya. ( 3.64 : 4.22 )

(No 14) Karyawan dapat memberi rasa aman pada konsumen. ( 3.9 : 4,10 )

• Faktor-faktor yang termasuk dalam dimensi Responsiveness (Daya

Tanggap):

(No 15) Karyawan selalu membantu memberikan solusi atas keluhan

konsumen. ( 3,61 ; 3,93 )

(No 16) Karyawan selalu ada ketika dibutuhkan konsumen. ( 3,40 ; 3,70 )

4) Kuadran D

Menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen

Rumah Makan Kangen Desa dalam kuadran ini dinilai berlabihan

pelaksanaannya, terutama disebabkan karena konsumen menganggap tidak

terlalu penting terhadap faktor tersebut, tetapi pelaksanaannya dilakukan dengan

baik sekali oleh perusahaan, sehingga sangat memuaskan. Sehingga perusahaan

perlu melakukan pengurangan hasil yang dicapai agar dapat mengefisienkan

sumber daya perusahaan. Faktor yang termasuk dalam Kuadran D:

• Faktor yang termasuk dalam dimensi Emphaty (Empati):

(No 19) Pihak perusahaan memberi ucapan selamat ketika mengetahui ada

konsumen vanu berulano, tahun. ( 4,04 ; 3,71 ).
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