
 

BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Analisis Hasil Kuesioner 

5.1.1 Uji Kecukupan Data 

Pada penelitian ini uji kecukupan data menggunakan tingkat kepercayaan 90% dan 

tingkat ketelitian (α) 10% ;   ⁄ = 0,05 ; Zα/2 = 1,645, dan didapatkan jumlah sampel 

minimal 67,65 ≈ 68 sampel. Dengan pengambilan sampel sebanyak 70 kuesioner, 

jumlah tersebut sudah cukup mewakili sebagai sampel dari suatu populasi karena data 

yang dibutuhkan minimal 68 sampel. 

5.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu data pada kuesioner. 

Jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut maka dapat dikatakan valid (sah). Pada penelitian ini uji 

validitas diolah menggunakan software SPSS 18. Hasil dari pengolahan data akan 

didapatkan nilai r hitung pada setiap butir pertanyaan berdasarkan output tabel Correct 

Item-Total Corelation. Dengan melihat hasil pengolahan data yang dilakukan semua 

butir pertanyaan dinyatakan valid atau sah hal tersebut dikarenakan r hitung pada setiap 

pertanyaan sudah lebuh besar sama dengan dari nilai r tabel yaitu 0,235. 

5.3.1 Uji reliabilitas 

Sebuah tes dikatakan reliabilitas tingi jika tes tersebut memberikan data hasil yang 

konsisten walaupun diberikan pada waktu yang berbeda kepada responden yang sama. 

Pengolahan data untuk uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan bantuan 



 

software SPSS 18. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel Cronbach’s Alpha, nilai yang 

didapatkan untuk variabel kinerja yaitu 0,959, sedangkan untuk variabel kepuasan sebesar 0,904. 

Dengan demikian butir kuesioner tersebut dapat dikatakan reliabel karena lebih dari 0,6. 

 

5.2 Importance Performance Analysis (IPA) 

Setelah dilakukan perhitungan dengan metode Importance Performance Analysis (IPA) 

menggunakan SPSS 24 untuk mengetahui atribut yang perlu dilakukan perbaikan, didapatkan 

hasil yang dapat dilihat dari setiap kuadran pada diagram Kartesius. Berikut merupakan hasil 

diagram kartesius pada setiap dimensi : 

1. Dimensi Tangible 

 

Gambar 5.1Diagram Kartesius Dimensi Tangible 

(Sumber : data primer dari responden yang telah diolah, 2018) 

a. Kuadran I 

Pada kuadran I memuat atribut-atribut yang dianggap penting oleh pelanggan tetapi pada 

kenyataanya atribut-atribut tersebut belum sesuai dengan harapan pelanggan. Atribut-atribut 

pada dalam kuadran I harus ditingkatkan kinerjanya agara dapat memuaskan pelanggan. Berikut 

merupakan atribut-atribut pada dimensi tangible yang terdapat pada kuadran I : 

 

 



 

 

 

Tabel 5.1Hasil Kuadran I Dimensi Tangible 

No Atribut 
Tingkat 

Kesesuaian 

Action 

/ Hold 

Rata-

Rata  

Rata-

Rata  
Nilai 

GAP 
Prioritas 

Y X 

5 
Toilet yang bersih 

dan wangi 
75% A 3.39 3,39 -1.11 1 

6 

Fasilitas tempat 

parkir yang 

memadai 

80% A 4,37 3,49 -0.89 2 

 

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai GAP yang paling rendah pada kuadran I dimensi 

tangible yaitu atribut toilet yang bersih dan wangi dengan nilai GAP -1,11, nilai tersebut 

merupakan nilai terendah dari seluruh atribut yang ada dan mengakibatkan atribut toilet yang 

bersih dan wangi mendapatkan prioritas utama dan dengan tingkat kesesuaian 75% yang berada 

di bawah batas pengambilan keputusan tolok ukur yaitu sebesar 85% maka perlu adanya 

tindakan (action) untuk melakukan perbaikan pada atribut tersebut. Untuk atribut fasilitas tempat 

parkir yang memadai mendapatkan prioritas kedua dengan nilai GAP -0,89 dan tingkat 

kesesuaian sebesar 80% yang masih kurang dari batas tolok ukur pengambilan keputusan, oleh 

karena itu atribut ini juga perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 

 

b. Kuadran II 

Pada atribut kuadran II ini menunjukkan bahwa atribut tersebut penting dan memiliki kinerja 

yang tinggi. Atribut-atribut pada kuadran II ini perlu dipertahankan untuk waktu selanjutnya. 

Adapun atribut-atribut yang terdapat pada kuadran ini yaitu :  

Tabel 5.2Hasil Kuadran II Dimensi Tangible 

No Atribut 
Tingkat 

Kesesuaian 

Action 

/ Hold 

Rata-

Rata  

Rata-

Rata  
Nilai 

GAP 
Prioritas 

Y X 



 

4 

Suasana ruang 

makan yang 

nyaman dan desain 

tempat menarik 

85% H 3.74 3.74 -0.67 1 

8 
Daftar menu yang 

jelas dan menarik 
85% H 4.40 3.74 -0.66 2 

7 

Kursi dan meja 

makan nyaman 

digunakan 

86% H 4.44 3.81 -0.63 3 

2 
Ruang makan yang 

higienis (bersih) 
88% H 4.47 3.91 -0.56 4 

 

c. Kuadran III 

Atribut yang terdapat pada kuadran III ini dianggap kurang penting oleh pelanggan dan pada 

kenyataanya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Peningkatan terhadap atribut yang masuk pada 

kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang 

dirasakan oleh pelanggan sangat kecil. Berikut merupakan atribut-atribut yang terdapat pada 

kuadran III :  

Tabel 5.3Hasil Kuadran III Dimensi Tangible 

No Atribut 
Tingkat 

Kesesuaian 

Action 

/ Hold 

Rata-

Rata  

Rata-

Rata  
Nilai 

GAP 
Prioritas 

Y X 

3 

Ketersedian 

perlengkapan yang 

ada di meja (tusuk 

gigi, tisu, asbak dll) 

87% H 4.10 3.56 -0.54 1 

 

d. Kuadran IV 

Pada kuadran IV ini memiliki atribut-atribut yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan 

dirasakan terlalu berlebihan. Peningkatan kinerja atribut-atribut yang terdapat pada kuadran ini 

hanya akan menyebabkan terjadinya pemborosan sumber daya. Berikut merupakan atribut-

atribut yang terdapat di kuadran IV :  

Tabel 5.4Hasil Kuadran IV Dimensi Tangible 



 

No Atribut 
Tingkat 

Kesesuaian 

Action 

/ Hold 

Rata-

Rata  

Rata-

Rata  
Nilai 

GAP 
Prioritas 

Y X 

1 Kerapian karyawan 93% H 4.17 3.87 -0.30 1 

 

 

Gambar 5.2Diagram Kartesius Dimensi Reliability 

(Sumber : data primer dari responden yang telah diolah, 2018) 

Keterangan gambar :  

1. Kemampuan karyaan dalam menyajikan makanan dan minuman (9). 

2. Pelayanan yang cepat (10). 

3. Ketelitian karyawan dalam melayani pelanggan (11). 

 

a. Kuadran II 

Pada kuadran II atribut-atribut unu menunjukkan bahwa atribut tersebut penting dan memiliki 

kinerja yang tinggi. Berikut merupakan atribut-atribut pada dimensi reliability yang terdapat di 

kuadran II : 

 

Tabel 5.5Hasil Kuadran II Dimensi Reliability 



 

No Atribut 
Tingkat 

Kesesuaian 

Action 

/ Hold 

Rata-

Rata  

Rata-

Rata  
Nilai 

GAP 
Prioritas 

Y X 

11 

Ketelitian 

karyawan dalam 

melayani 

pelanggan 

86% H 4.41 3.80 -0.61 1 

9 

Kemampuan 

karyawan dalam 

menyajikan 

makanan dan 

minuman 

90% H 4.41 3.97 -0.44 2 

 

b. Kuadran III 

Pada kuadran ini mempunyai tingkat kepuasan yang rendah dan pada kenyataannya kinerjanya 

tidak terlalu istimewa. Peningkatan pada atribut kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali 

karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pelanggan sangat kecil. Berikut 

merupakan atribut yang terdapat pada kuadran III : 

Tabel 5.6Hasil Kuadran III Dimensi Reliability 

No Atribut 
Tingkat 

Kesesuaian 

Action 

/ Hold 

Rata-

Rata  

Rata-

Rata  
Nilai 

GAP 
Prioritas 

Y X 

10 
Pelayanan yang 

cepat 
80% A 4.24 3.41 -0.83 1 

 

Pada dimensi reliability hanya terdapat satu atribut yang terletak di kuadran III yaitu pelayanan 

yang cepat memiliki nilai tingkat kesesuaian paling rendah dari seluruh atribut yang ada yaitu 

sebesar 80% nilai tersebut kurang dari batas tolok ukur pengambilan keputusan sebesar 86% 

sehingga perlu untuk dilakukan action untuk memperbaiki kinerja sehingga dapat memenuhi 

kepuasan pelanggan, dan atribut ini juga  memiliki nilai GAP -0.83, nilai tersebut merupakan 

nilai paling rendah diantara atribut-atribut pada dimensi reliability. 



 

 

Gambar 5.3Diagram Kartesius Dimensi Responsiveness 

(Sumber : data primer dari responden yang telah diolah, 2018) 

Keterangan gambar :  

1. Kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan (12). 

2. Kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan (13). 

3. Kemampuan karyawan dalam mengatasi pengaduan dari konsumen (14). 

 

a. Kuadran II 

Atribut pada kuadran ini menunjukkan bahwa atribut tersebut penting dan memiliki kinerja yang 

tinggi, sehingga atribut yang terdapat pada kuadran II perlu dipertahankan untuk waktu 

selanjutnya. Berikut atribut pada dimensi responsiveness yang terdapat pada kuadran II :  

Tabel 5.7Hasil Kuadran II Dimensi Responsiveness 

No Atribut 
Tingkat 

Kesesuaian 

Action 

/ Hold 

Rata-

Rata  

Rata-

Rata  
Nilai 

GAP 
Prioritas 

Y X 

13 

Kesigapan 

karyawan dalam 

membantu 

pelanggan 

87% A 4.33 3.79 -0.54 1 

 



 

Berdasarkan tabel 5.7 terdapat atribut kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan yang 

terletak di kuadran II, atribut ini memiliki nilai GAP -0,54. Nilai tingkat kesesuaian sebesar 87%, 

dengan nilai tingkat kesesuaian yang kurang dari nilai tolok ukur pengambilan keputusan yakni 

sebesar 88%, maka atribut tersebut perlu untuk dilakukan actionsehingga dapat dilakukan 

evaluasi pada kinerja yang sebelumnya. 

 

b. Kuadran III 

Atribut dalam kuadran III dianggap kurang penting oleh pelanggan dan pada kenyataannya 

kinerjanya tidak terlalu istimewa. Sehingga peningkatan terhadap atribut yang ada di kuadran ini 

dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruh yang dirasakan oleh pelanggan sangat kecil. 

Berikut merupakan atribut pada dimensi responsiveness yang terletak di kuadran III: 

Tabel 5.8Hasil Kuadran III Dimensi Responsiveness 

No Atribut 
Tingkat 

Kesesuaian 

Action 

/ Hold 

Rata-

Rata  

Rata-

Rata  
Nilai 

GAP 
Prioritas 

Y X 

14 

Kemampuan 

karyawan dalam 

mengatasi 

pengaduan dari 

konsumen 

88% H 4.30 3.77 -0.53 1 

 

c. Kuadran IV 

Pada kuadran IV ini memiliki atribut-atribut yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan 

dirasakan terlalu berlebihan. Peningkatan kinerja atribut-atribut yang terdapat pada kuadran ini 

hanya akan menyebabkan terjadinya pemborosan sumber daya. Berikut merupakan atribut-

atribut yang terdapat di kuadran IV :  

Tabel 5.9Hasil Kuadran IV Dimensi Responsiveness 

No Atribut 
Tingkat 

Kesesuaian 

Action 

/ Hold 

Rata-

Rata  

Rata-

Rata  
Nilai 

GAP 
Prioritas 

Y X 



 

12 

Kesigapan 

karyawan dalam 

melayani 

pelanggan 

88% H 4.31 3.80 -0.51 1 

 

 

Gambar 5.4Diagram Kartesius Dimensi Assurance 

(Sumber : data primer dari responden yang telah diolah, 2018) 

Keterangan gambar :  

1. Kesesuaian daftar menu terhadap menu yang tersedia (15). 

2. Kesopanan dan keramahan karyawan terhadap pelanggan (16). 

3. Pihak Markobar bertanggung jawab jika terjadi kelalaian saat melakukan pelayanan (17). 

4. Kualitas makanan dan minuman yang terjamin (18). 

5. Keamanan pada saat melakukan pembelian d Markobar (19). 

 

a. Kuadran I  

Atribut pada kuadran ini dianggap penting oleh pelanggan akan tetapi pada kenyataannya atribut-

atribut tersebut belum sesuai dengan harapan pelanggan. Berikut merupakan atribut pada dimensi 

assurance yang terletak di kuadran I :  

Tabel 5.10Hasil Kuadran I Dimensi Assurance 



 

No Atribut 
Tingkat 

Kesesuaian 

Action 

/ Hold 

Rata-

Rata  

Rata-

Rata  
Nilai 

GAP 
Prioritas 

Y X 

18 

Kualitas makanan 

dan minuman yang 

terjamin 

86% A 4.64 3.97 -0.67 1 

 

Pada dimensi assurance atribut kualitas makanan dan minuman yang terjamin terdapat  di 

kuadran satu. Nilai GAP pada atribut ini -0,67, dengan tingkat kesesuaian 86%, nilai tersebut 

kurang dari nilai batas tolok ukur pengambilan keputusan yang sebesar 89%, oleh karena itu 

pada atribut ini perlu dilakukan action untuk meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap 

kinerjanya. 

b. Kuadran II 

Atribut pada kuadran ini menunjukkan bahwa atribut-atribut tersebut penting dan memiliki 

kinerja tinggi, sehingga perlu untuk dipertahankan kinerjanya. Berikut merupakan atribut yang 

terdapat dalam kuadran II : 

Tabel 5.11Hasil Kuadran II Dimensi Assurance 

No Atribut 
Tingkat 

Kesesuaian 

Action 

/ Hold 

Rata-

Rata  

Rata-

Rata  
Nilai 

GAP 
Prioritas 

Y X 

19 

Keamanan pada 

saat melakukan 

pembelian di 

Markobar 

92% H 4.51 4.14 -0.37 1 

 

c. Kuadran III 

Dalam atribut ini atribut-atributnya dianggap kurang penting oleh pelanggan dan pada 

kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Adapun atribut-atribut yang terdapat dalam 

kuadran III, antara lain :  

 

 



 

 

 

Tabel 5.12Hasil Kuadran III Dimensi Assurance 

No Atribut 
Tingkat 

Kesesuaian 

Action 

/ Hold 

Rata-

Rata  

Rata-

Rata  
Nilai 

GAP 
Prioritas 

Y X 

17 

Pihak Markobar 

bertanggung jawab 

jika terjadi kelalaian 

saat melakukan 

pelayanan 

88% A 4.47 3.93 -0.54 1 

15 

Kesesuaian daftar 

menu terhadap menu 

yang tersedia 

89% H 4.40 3.93 -0.47 2 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa atribut pihak rumah makan bertanggung jawab 

jika terjadi kelalaian saat melakukan pelayanan berada di kuadran III dengan nilai GAP -0,54, 

serta memliki tingkat kesesuaian 87%. Nilai tersebut masih kurang dari batas tolok ukur 

pengambilan keputusan oleh karena itu perlu dilakukan tindakan untuk memperbaiki kinerjanya. 

Adapun atribut lain yang berada di kuadran III yaitu kesesuaian daftar menu terhadap menu yang 

tersedia. Atribut tersebut memiliki tingkat kesesuaian sebesar 89%, nilai tersebut sama dengan 

nilai batas tolok ukur pengambilan keputusan yaitu sebesar 89%, sehingga atribut ini perlu untuk 

dipertahankan kinerjanya. 

d. Kuadran IV 

Pada kuadran IV ini memiliki atribut-atribut yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan 

dirasakan terlalu berlebihan. Peningkatan kinerja atribut-atribut yang terdapat pada kuadran ini 

hanya akan menyebabkan terjadinya pemborosan sumber daya. Berikut merupakan atribut-

atribut yang terdapat di kuadran IV :  

Tabel 5.13Hasil Kuadran IV Dimensi Assurance 

No Atribut 
Tingkat 

Kesesuaian 

Action 

/ Hold 

Rata-

Rata  

Rata-

Rata  

Nilai 

GAP 
Prioritas 



 

Y X 

16 

Kesopanan dan 

keramahan 

karyawan terhadap 

pelanggan 

91% H 4.50 4.10 -0.40 1 

 

 

Gambar 5.5Diagram Kartesius Dimensi Emphaty 

(Sumber : data primer dari responden yang telah diolah, 2018) 

Keterangan gambar : 

1. Memberikan pelayanan kepada pelanggan tanpa memandang status (20). 

2. Kemampuan karyawan dalam memahami kebutuhan pelanggan (21). 

3. Karyawan memberikan pelayanan dengan sepenuh hati (22). 

 

a. Kuadran I 

Pada dimensi emphaty ini terdapat satu atribut yang terletak pada kuadran I yaitu : 

Tabel 5.14Hasil Kuadran I Dimensi Emphaty 

No Atribut 
Tingkat 

Kesesuaian 

Action 

/ Hold 

Rata-

Rata  

Rata-

Rata  
Nilai 

GAP 
Prioritas 

Y X 



 

22 

Karyawan 

memberikan 

pelayanan dengan 

sepenuh hati 

89% A 4.56 4.06 -0.50 1 

 

Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil yang didapatkan yaitu atribut karyawan 

memberikan pelayanan dengan sepenuh hati ini terdapat pada kuadran I, dengan nilai GAP -0,50 

dan atribut ini memiliki tingkat kesesuaian 89% dengan batas tolok ukur pengambilan keputusan 

sebesar 91%, nilai tingkat kesesuaian atribut ini kurang dari batas tolok ukur, maka perlu 

dilakukan tindakan (action) untuk meningkatkan kinerjanya. 

 

b. Kuadran II 

Atribut pada kuadran ini menunjukkan bahwa atribut-atribut tersebut penting dan memiliki 

kinerja tinggi, sehingga perlu untuk dipertahankan kinerjanya. Berikut merupakan atribut yang 

terdapat dalam kuadran II : 

Tabel 5.15Hasil Kudran II Dimensi Emphaty 

No Atribut 
Tingkat 

Kesesuaian 

Action 

/ Hold 

Rata-

Rata  

Rata-

Rata  
Nilai 

GAP 
Prioritas 

Y X 

20 

Memberikan 

pelayanan kepada 

pelanggan tanpa 

memandang status 

93% H 4.56 4.26 -0.30 1 

 

c. Kuadran III 

Atribut yang terletak di kuadran III dianggap kurang penting oleh pelanggan dan pada 

kenyataanya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Hal tersebut pengaruhnya terhadap manfaat yang 

dirasakan oleh pelanggan sangat kecil. Adapun atribut dimensi emphaty  yang terdapat dalam 

kuadran III yaitu :  

Tabel 5.16Hasil Kuadran III Dimensi Emphaty 



 

No Atribut 
Tingkat 

Kesesuaian 

Action 

/ Hold 

Rata-

Rata  

Rata-

Rata  
Nilai 

GAP 
Prioritas 

Y X 

21 

Kemampuan 

karyawan dalam 

memahami 

kebutuhan 

90% A 4.40 3.97 -0.43 1 

 

Pada dimensi emphaty yang terletak di kuadran III menurut hasil perhitungan yang telah 

dilakukan yaitu atribut tentang karyawan memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Atribut 

ini memiliki nilai GAP -0,43, dengan tingkat kesesuaian di bawah batas tolok ukur pengambilan 

keputusan yakni 91%, adapun nilai tingkat kesesuaian atribut ini sebesar 90%, oleh karena itu 

atribut ini dapat dilakukan evaluasi untuk mempertimbangkan dalam peningkatan kinerja 

selanjutnya. 

 

5.3 Customer Satisfaction Index (CSI) 

Customer Satisfaction Index (CSI) merupakan kepuasan konsumen secara menyeluruh terhadap 

pelayanan yang telah diberikan Markobar. Pengukuran tingkat kepuasan sangat penting 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar harapan yang dapat dipenuhi oleh pihak 

Markobar.Dengan melihat hasil perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan  nilai untuk indeks 

kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan Markobar yaitu sebesar 76,36%. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa atribut–atribut pelayanan yang telah diberikan secara keseluruhan 

masih belum dapat memuaskan pelanggan dan perlu peningkatan pada atribut-atribut yang 

penting.  

 


