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ABSTRAK 

Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen Rumah 

Makan Mie Ayam Sumbrah 

di Bandar Lampung 

 

Oleh: 

 

Dian Afriana Putri 

 

 

Dewasa ini persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat seiring dengan 

perkembangan teknologi ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya, sehingga 

mempengaruhi sistem pola konsumsi masyarakat. Untuk dapat mempertahankan 

perusahaan perlu merencanakan strategi pemasarannya. Hal yang paling mendasar 

dalam strategi pemasaran adalah pemahaman tentang konsep pemasaran dimana 

kepuasan konsumen adalah titik sentralnya. 

 

R.M Mie Ayam Sumbrah merupakan perusahaan atau badan usaha yang bergerak 

dibidang jasa yang berpusat pada konsumen dan berdiri sejak tahun 2006. 

Masalah yang dihadapi oleh R.M Mie Ayam Sumbrah saat ini adalah belum 

tercapainya target penjualan selama tahun 2009 yang dibuktikan pada tabel 4 

halaman 16, dan tingkat persaingan yang semakin ketat yang ditandai dengan 

semakin banyak berdirinya rumah makan yang sejenis yang letak lokasinya 

berdekatan. Salah satu hal yang berpengaruh terhadap meningkatnya target 

penjualan selain produk yang ditawarkan salah satunya adalah mengenai kualitas 

layanannya. Permasalahan yang diajukan adalah apakah kualitas layanan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Kualitas Layanan 

berpengaruh atau terhadap kepuasan konsumen yang Disajikan Oleh Rumah 

Makan Mie Ayam Sumbrah. 

Populasi dalam penelitian ini adalah  jumlah konsumen yang sudah makan lebih 

dari 1 kali di RM. Mie Ayam Sumbrah Bandar Lampung, dan dikarenakan jumlah 

populasi yang tidak terbatas maka diambil sampel sebanyak 100 responden di 

 



 

wilayah Bandar Lampung. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi logistik. 

 

Hasil analisis data diperoleh bahwa probabilitas Sikap (X) 0,000 < 0,005. Hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas layanan berrpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

Hasil uji dari Nilai Nagelkerke R
2
  yaitu 0,521. Dapat diuraikan bahwa variabel 

kualitas layanan (X) mampu mempengaruhi kepuasan konsumen (Y) sebesar 

52,1% sedangkan sisanya 47,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar 

model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kebutuhan dan keinginan konsumen selalu mengalami perubahan seiring dengan 

perkembangan teknologi ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya, sehingga 

mempengaruhi sistem pola konsumsi masyarakat. Dewasa ini persaingan dalam 

dunia bisnis semakin ketat. Untuk dapat mempertahankan perusahaan perlu 

merencanakan strategi pemasarannya. Hal yang paling mendasar dalam strategi 

pemasaran adalah pemahaman tentang konsep pemasaran dimana kepuasan 

konsumen adalah titik sentaralnya. 

 

Theodore Levittd dalam Philip Kotler, 1995:9 menjelaskan bahwa konsep 

pemasaran adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang pada 

akhirnya bermuara pada pemenuhan kepuasan konsumen. Jadi inti pemasaran 

sebenarnya adalah memenuhi kepuasan konsumen. Pemasaran akan dianggap 

berhasil bila mampu menghasilkan tidak saja volume penjualan yang meningkat, 

tapi juga konsumen yang merasa puas. Hal ini disebabkan konsumen yang puas 

ini merupakan sebuah aset berharga bagi kelangsungan hidup perusahaan.     

 

Rumah Makan Mie Ayam Sumrah merupakan salah satu jenis usaha rumah 

makan dibidang produk makanan mie, hingga saat ini dalam melaksanakan 



 

usahanya belum melakukan dan memanfaatkan identifikasi atau riset tentang 

sikap dan kualitas layanan konsumen 

Menurut Engel (1997 : 3) 

 

Perilaku konsumen adalah segala tindakan yang terlibat secara langsung 

dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa 

termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menyusuli 

tindakan tersebut. 

 

 

Pelayanan jasa oleh rumah makan mungkin dapat mengalami kegagalan dalam 

memberikan kepuasan kepada konsumen apabila perusahaan tidak mengetahui 

bentuk layanan yang sebenarnya diinginkan konsumen.  

 

Pelayanan mempunyai arti penting dalam bidang pemasaran. Pemasaran bukanlah 

sekedar perluasan dari penjualan dan bukan pula sebuah aktivitas yang khusus 

melainkan pemasaran keseluruhan bisnis, yang dilihat dari sudut pandang hasil 

akhir yang ingin dicapai yaitu, sudut pandang konsumen, maka suatu rumah 

makan  yang baik akan membuat konsumennya menjadi puas. Kepuasan itulah 

diharapkan konsumen menjadi loyal terhadap rumah makan dan pada akhirnya 

akan menjadi mitra dan memberikan keuntungan jangka panjang bagi rumah 

makan. 

 

Kualitas pelayanan berbeda dengan kepuasan pelanggan, dimana kualitas 

pelayanan dapat dinilai tanpa kehadiran pelanggan dalam proses pemberian jasa 

atau belum ada pengalaman aktual yang melibatkan pelanggan dan pemberian 

jasa, sedangkan kepuasan pelanggan hanya dapat dinilai melalui keberadaan 

pengalaman aktual yang melibatkan pelanggan dan pemberi jasa. 

 



 

Kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang 

berpengaruh pada kemempuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan 

atau yang tersirat (Kotler 2000:57). 

 

Kualitas atas layanan merupakan upaya dalam menyiapkan dan menyediakan jasa 

yang dibutuhkan konsumen. Kualitas pelayanan terhadap konsumen harus benar-

benar diperhatikan dalam menghadapi ketatnya persaingan. 

Menurut Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985,p.42) ada tiga hal penting yang 

harus diperhatikan dalam kualitas layanan, yaitu sebagai berikut: 

1. Kualitas layanan sulit dievaluasi oleh pelanggan daripada kualitas barang. 

2. Persepsi kualitas layanan dihasilkan dari perbandingan antara kepuasan      

    pelanggan dengan layanan yang diberikan secara nyata. 

3. Evaluasi kualitas tidak semata-mata diperoleh dari hasil akhir dari sebuah  

    layanan, tapi juga mengikutsertakan evaluasi dari proses layanan tersebut 

 

Menurut Zeithaml and Bitner (2003 : 3)  

Jasa pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain 

produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat 

bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud 

bagi pembelipertamanya. 

 

Dalam riset selanjutnya Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) menemukan 

adanya overlapping diantara beberapa dimensi. Oleh sebab itu mereka 

menyederhanakan sepuluh dimensi , menjadi lima dimensi pokok. Kompetensi, 

kesopanan, kredibilitas, dan keamanan disatukan menjadi jaminan (assurance). 

Sedangkan akses, komunikasi, dan kemampuan memahami pelanggan 

diintegrasikan menjadi empati (emphaty).  

 



 

Perusahaan didalam memberikan jasa pelayanan terhadap pelanggan, terdapat 

lima keriteria penentu kualitas layanan (Parasuraman, Zeithaml, Berry 1985), 

yaitu : 

1. Tampilan fisik (tangible) 

 Tampilan fisik ini meliputi penampilan fisik, peralatan, personil, dan materi 

komunikasi. Dimensi ini melihat semua fasilitas pendukung pelayanan 

produk yang dilakukan perusahaan. Pengharapan yang timbul dari dimensi ini 

adalah bagaimana proses pelayanan dapat berjalan dengan baik dan efisien 

sehingga membuat para pelanggan merasa nyaman dan terfasilitasi dengan 

baik, contoh : 

Penampilan Karyawan : 

a. Pakaian : berseragam , berkaos kaki, sepatu hitam, rapih & bersih 

b. Potongan Rambut : 

 (pria): pendek & rapi ( tidak melebihi kening, telinga, dan kerah 

belakang ), dan jangan lupa disisir 

 (wanita) : mengenakan jilbab 

c. Kuku & Tangan : Potongan kuku karyawan harus pendek, bersih tanpa     

                                 kotoran. 

d. Kebersihan Badan : Hindari bau badan yang tidak sedap dengan 

    menjaga kebersihan tubuh dan makanan yang di konsumsi. 

e. Gunakan Deodorant 

f. Penggunaan pewangi sangat disarankan selama tidak berlebihan 

    Daya tarik fasilitas fisik seperti pemasangan papan nama, lahan parkir     

    yang mamadai, ruangan ber-AC, televisi. 



 

2. Kemampuan mewujudkan janji (reliability) 

 Kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan 

terencana merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. 

Dimensi ini terkait dengan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. 

Kualitas pelayanan yang diterapkan oleh perusahaan harus sesuia dengan janji 

yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya, apabila hal ini terjadi 

sebaliknya maka yang timbul adalah rasa kecewa yang berakibat beralihnya 

pelanggan produk sejenis lainnya yang menawarkan kualitas yang lebih baik, 

contoh : harga yang tertera pada menu sesuai dengan harga yang sebernarnya, 

menyediakan makanan yang sesuai dengan pesanan konsumen. 

 

3. Ketanggapan dalam memberikan pelayanan (responsivess). 

Ketanggapan dalam memberikan pelayanan merupakan kemauan untuk 

membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. Dimensi ini melihat 

kecekatan dan kepedulian staf perusahaan untuk lebih aktif dialam memahami 

apa yang diinginkan oleh pelanggan dengan memberikan solusi terbaik sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan, contoh : pelayanan yang cepat 

dan tanggap dalam melihat kebutuhan konsumen. 

Menginformasikan kapada palanggan jika ada menu baru pada rumah makan         

tersebut,menginformasikan jika ada pembukaan cabang rumah makan mie 

ayam sumbrah yang baru. 

4. Kemampuan memberikan jaminan pelayanan (assurance). 

Kemampuan memberikan jaminan pelayanan meliputi pengetahuan dan 

kesopanan keryawan serta kemampuan mereka menimbulkan kepercayaan 



 

dan keyakinan kepada para pelanggan. Dimensi ini melihat sampai sejauh 

mana kualitas pelayanan yang diterapkan oleh perusahaan telah 

menumbuhkan rasa aman dan percaya kepada para pelanggan terhadap 

produk yang ditawarkan.contoh : jika ada kesalahan pesanan maka akan 

diganti sesuai dengan pesanan konsumen, jika pesanan jatuh / tumpah oleh 

pelayan sebelum sampai di pelanggan maka pesanan akan diganti dengan 

yang baru 

 

5. Kemampuan untuk memahami kebutuhan pelanggan (emphaty) 

Kemampuan untuk memahami kebutuhan pelanggan merupakan kesedian 

untuk peduli dan memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan, 

contoh : pelayanan yang cepat dan tanggap dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen. 

 

Jasa merupakan kombinasi dari barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan 

kepada pasar sasaran. Dalam menghasilkan jasa, perusahaan diharapkan dapat 

memperhatikan jasa yang bagaimana yang sesuai dengan keinginan konsumen. 

Hal ini diperlukan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menentukan jasa yang 

dihasilkan. 

Perusahaan harus menyadari bahwa orientasi dari konsumen tidak hanya sekedar 

memenuhi kebutuhun fisiknya saja melainkan lebih dari itu, yaitu bagaimana 

produk yang dikonsumsinya dapat memberikan kepuasan, sehingga sedikit saja 

ketidakpuasan akan memudahkan dirinya beralih ke produk lain. 

 

Kepuasan pelanggan ditentukan oleh pelayanan yang diberikan perusahaan baik 

secara tangible maupun intangible, dalam hal ini penilaian dilakukan oleh 



 

pelanggan mengenai kategori dari jasa yang diberikan perusahaan. Kepuasan 

pelanggan merupakan evaluasi spesifik terhadap keseluruhan pelayanan yang 

diberikan, dimana pengukuran atau respon pelanggan dilakukan secara langsung 

atas pelayanan yang telah diberikan pemberi jasa, sehingga kepuasan pelanggan 

hanya dapat dinilai berdasarkan pengalaman yang pernah dialami saat proses 

pemberian pelayanan. 

 

Dewasa ini semakin diyakini bahwa kunci utama untuk memenangkan persaingan 

adalah memberikan nilai dan kualitas layanan kepada konsumen melalui 

penyampaian bauran pemasaran yang tepat. 

 

Untuk mencapai tujuannya RM Mie Ayam Sumbrah Bandar Lampung melakukan 

kebijaksanaan pemasaran yang meliputi 7P yaitu : 

 

1. Kebijaksanaan Produk (Product) 

Kebijaksanaan produk merupakan upaya dalam menyiapkan dan menyediakan 

produk yang dibutuhkan konsumen. Kualitas pelayanan terhadap konsumen harus 

benar-benar diperhatikan dalam menghadapi ketatnya persaingan. 

 

Menurut Philip Kotler dalam Usmara dan Budianingsih (2007: 321) 

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk 

diperhatikan, dibeli, dan digunakan atau dikonsumsikan. 

 

Produk merupakan kombinasi dari barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan 

kepada pasar sasaran. Dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut perusahaan 

diharapkan dapat memperhatikan produk atau jasa yang bagaimana yang sesuai 

dengan keinginan konsumen. Hal ini diperlukan sebagai pedoman bagi 

perusahaan untuk menentukan produk ataupun jasa yang dihasilkan.  



 

Produk utama yang ditawarkan Rumah Makan Mie Ayam Sumbrah kepada 

konsumen mencakup makanan, aneka minuman dan lain-lain. 

Tabel 1. Jenis-jenis makanan dan minuman RM Mie Ayam Sumbrah 

Tahun Jenis makanan 

2010 

Mie ayam Capcay goreng/kuah 

Mie ayam special Capcay seafood 

Mie goreng special Puyung hai ayam 

Mie goreng seafood Puyung hai seafood 

Kwetiaw goreng Mie ayam pangsit goreng/rebus 

Kwetiaw goreng special Nasi goreng kambing 

Kwetiaw goreng seafood Nasi goreng special 

Kwetiaw kuah Nasi goreng seafood 

Jenis minuman 

Juice tomat Frestea/teh botol/air mineral 

Juice alpukat Teh tawar/manis 

Juice mangga Kopi 

Juice jambu Lemon tea 

Juice melon Fanta/coca cola/sprite 

Sumber : Rumah Makan Mie Ayam sumbrah, 2010 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 1. Jenis-jenis makanan dan minuman RM Pesaing (Mie Lorong) 

Tahun Jenis makanan 

2010 

Mie ayam Capcay goreng/kuah 

Mie ayam special Capcay seafood 

Mie goreng special Puyung hai ayam 

Mie goreng seafood Puyung hai seafood 

Kwetiaw goreng Mie ayam pangsit goreng/rebus 

Kwetiaw goreng special Nasi goreng bali 

Kwetiaw goreng seafood Nasi goreng special 

Bihun goreng/rebus Nasi goreng seafood 

Jenis minuman 

Juice tomat Frestea/teh botol/air mineral 

Juice alpukat Teh tawar/manis 

Juice mangga Kopi 

Juice jambu Lemon tea 

Juice melon Fanta/coca cola/sprite 

Sumber : Rumah Makan Mie Ayam Pesaing, 2010 

 

2. Kebijaksanaan Harga (Price) 

Harga merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menghasilkan 

penerimaan penjualan. Harga juga merupakan titik pertemuan dari produk yang 

ditawarkan dengan permintaan. Metode penetapan harga merupakan keputusan 

yang penting dalam memasarkan suatu produk, sehingga dalam penetapan harga 



 

diperlukan suatu pendekatan yang sistematis, yang melibatkan tujuan penetapan 

harga itu sendiri dan pengembangan struktur harga yang tepat. 

 

Harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi konsumen 

membeli sesuatu produk. Dalam menetapkan harga, perusahaan sebaiknya sedapat 

mungkin mempertimbangkan kepentingan perusahaan dalam memperoleh laba 

dan kepentingan konsumen yang menyangkut daya belinya sehingga merupakan 

suatu yang wajar. 

 

Menurut Sidney J. Levy dalam Usmara dan Budianingsih (2007 : 187 )  

Harga adalah jumlah uang ( ditambah dengan beberapa produksi kalau 

mungkin ) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari 

produksi dan pelayanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Perkembangan daftar harga makanan yang ditawarkan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.Harga Makanan R.M Mie Ayam Sumbrah 

Tahun Menu Makanan Harga Makanan (Rp) 

2010 

Mie ayam Rp. 9.000 

Mie ayam special             Rp. 11.000 

Mie goreng special Rp. 13.000 

Mie goreng seafood             Rp. 15.000 

Kwetiaw goreng Rp. 11.000 

Kwetiaw goreng special Rp. 13.000 

Kwetiaw goreng seafood Rp. 15.000 

Kwetiaw kuah Rp. 15.000 

Capcay goreng/kuah Rp. 15.000 

Capcay seafood Rp. 17.000 

Puyung hai ayam Rp. 16.000 

Puyung hai seafood Rp. 17.000 

Mie ayam pangsit goreng/rebus Rp. 11.000 

Nasi goreng kambing Rp. 14.000 

Nasi goreng special Rp. 13.000 

Nasi goreng seafood Rp. 15.000 

Sumber : Rumah Makan Mie Ayam Sumbrah, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Harga Makanan R.M Mie Ayam Pesaing (Mie Lorong) 



 

 

Tahun Menu Makanan Harga Makanan (Rp) 

2010 

Mie ayam Rp. 9.500 

Mie ayam special             Rp. 11.500 

Mie goreng special Rp. 13.000 

Mie goreng seafood             Rp. 15.000 

Kwetiaw goreng Rp. 11.000 

Kwetiaw goreng special Rp. 13.500 

Kwetiaw goreng seafood Rp. 15.000 

Bihun Rp. 16.000 

Capcay goreng/kuah Rp. 16.000 

Capcay seafood Rp. 17.000 

Puyung hai ayam Rp. 16.500 

Puyung hai seafood Rp. 17.000 

Mie ayam pangsit goreng/rebus Rp. 11.500 

Nasi goreng bali Rp. 14.000 

Nasi goreng special Rp. 13.000 

Nasi goreng seafood Rp. 16.000 

Sumber : Rumah  Makan  Mie Ayam  Pesaing (Mie Lorong),  2010 

 

Pada tabel 2 terlihat bahwa dalam penetapan harga R.M Mie Ayam Sumbrah 

memberikan harga yang lebih murah serta dapat terjangkau oleh semua lapisan 

masyarakat. Kebijaksanaan harga ini dilakukan R.M Mie Ayam Sumbrah sesuai 

dengan tujuannya yaitu untuk dapat merangkul semua lapisan masyarakat serta 

untuk memaksimalkan laba. 

 



 

3. Kebijaksanaan Promosi (Promotion) 

 

Promosi merupakan alat untuk memperkenalkan produk perusahaan kepada 

konsumen. 

Menurut Philip Kotler ( 2000 : 435 ) 

Promosi adalah aktifitas mengkomunikasikan keunggulan produk dan 

membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya 

 

Kegiatan promosi yang baru dilakukan perusahaan adalah Mouth to Mouth, 

dimana kegiatan promosinya dilakukan oleh konsumen yang telah mencicipi 

masakan R.M Mie Ayam Sumbrah dengan memberikan informasi tentang 

perusahaan kepada konsumen yang belum mengetahui R.M Mie Ayam Sumbrah. 

Selain itu promosi yang dilakukan adalah dengan memasang papan reklame yang 

di letakkan di pinggir jalan depan rumah makan sehingga dapat diketahui oleh 

masyarakat yang melewati jalan tersebut.  

 

4. Kebijaksanaan Saluran Distribusi (Place) 

Tempat merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi 

yang tepat dan efektif, sehingga proses penyampaian jasa kepada pelanggan dapat 

dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dalam menawarkan 

produknya R.M Mie Ayam Sumbrah mengambil segmen untuk semua kalangan 

masyarakat dan dengan harga yang relatif dapat dijangkau oleh semua lapisan 

masyarakat. 

 

Menurut Sidney J. Levy dalam Usmara dan Budiningsih (2007 : 323 ) 

 

Serangkaian organisasi yang saling bergantung yang terlibat proses untuk 

menjadikan suatu produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau 

dikonsumsi 

 

 



 

Saluran distribusi merupakan salah satu bagian penting yang harus diperhatikan 

perusahaan dalam menjaga kelancaran penyaluran barang dan jasa yang 

dihasilkan perusahaan kepada konsumen. 

Pemilihan saluran distribusi yang tepat dan sesuai dengan jenis produk yang 

ditawarkan perusahaan akan dapat mempercepat proses penyampaian barang 

kepada konsumen, dan konsumen tidak terlalu sulit untuk memperolehnya 

sehingga aktifitas pemasaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien.                  

Dalam hal ini R.M Mie Ayam Sumbrah menerapkan saluran distribusi langsung 

atau zero stage, dimana konsumen lansung datang ke perusahaan dan mendirikan 

bangunan di tempat yang cukup strategis yang mudah dijangkau. 

Gambar 1. Bentuk saluran distribusi Mie Ayam Sumbrah  

Rumah Makan Mie Ayam Sumbrah 

 

Konsumen 

 

Sumber : Mie Ayam Sumbrah, 2010 

 

 

5. Kebijaksanaan Sumber Daya Manusia (People) 

People merupakan unsur yang penting, baik dalam produksi, maupun 

penyampaian Produk. Peoples secara bertahap menjadi bagian diferensiasi yang 

mana perusahaan jasa mencoba menciptakan nilai tambah dan memperoleh 

keunggulan kompetitif. Kesuksesan pemasaran suatu jasa sangat tergantung pada 

seleksi, motivasi, dan manajemen sumber daya manusia.  

People adalah semua sumber daya manusia yang terkait langsung terhadap 

terciptanya layanan dan sekaligus yang mempengaruhi persepsi pembeli; yaitu 



 

karyawan perusahaan, pelanggan dan pelanggan lain yang berada dalam 

lingkungan pelayanan. yang mempertemukannya dengan pelanggan.   

Bagian dari kebijaksanaan sumber daya manusia R.M Mie Ayam Sumbrah 

mencakup hal-hal seperti  pelatihan dan pembinaan karyawan agar dapat 

memperhatikan kepuasan pelanggan, dimana sebelum bekerja para karyawan 

sebelumnya di training terlebih dahulu selama 1 bulan masa percobaan. 

 

6. Kebijaksanaan Wujud Fisik (Physic) 

 

Menurut Zeithaml dan Binner (1996 : 27 ) 

“Wujud fisik adalah lingkungan fisik perusahaan dimana pelayanan yang 

diberikan merupakan interaksi antara perusahaan dan pelanggan banyak 

komponen yang ditujukan yaitu pelayanan komunikasi jasa” 

 

 

Dalam kebijaksanaan wujud fisik ini R.M Mie Ayam Sumbrah menyediakan 

fasilitas yang mendukung kelancaran pelayanan dan penjualan yaitu rumah 

makan, ruangan ber AC, musalla, kamar kecil dan tempat parkir. 

 

7. Kebijaksanaan Proses (Process) 

 

Proses merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri dari prosedur, 

jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas dan hal-hal rutin, dimana produk 

dihasilkan dan disampaikan kepada pengonsumsi. 

Proses dapat dibedakan dalam dua cara yaitu : 

 Complexcity, hal ini berhubungan dengan langkah-langkah dan tahap dalam 

proses. 

 Divergence, berhubungan dengan adanya perubahan dalam langkah-langkah 

atau tahap proses. 



 

RM. Mie Ayam Sumbrah bandar Lampung dalam melakukan kebijaksanaan 

proses sangat memperhatikan kepentingan pelanggan, dimana proses pemesanan 

makanan dilakukan dengan cepat dan sesuai dengan pesanan pelanggan. Dimana 

prosesnya yaitu ketika pelanggan datang dan memesan maka akan langsung di 

buatkan pesanannya sehingga pelanggan tidak perlu terlalu lama menunggu 

pesanannya. 

Keberhasilan kebijaksanaan pemasaran yang dijalankan perusahaan salah satunya 

terlihat dari bagaimana kemampuan kebikjaksanaan yang dilakukan dapat 

memberikan andil bagi peningkatan dan tercapainya nilai penjualan perusahaan 

dari target yang ditetapkan 

Tabel 4.  Target dan Realisasi penjualan Rumah Makan  

      Mie Ayam Sumbrah Tahun 2010 

 

Bulan 
Target Penjualan 

(Rp) 

Realisasi Penjualan 

(Rp) 
(%) Realisasi 

Januari 45,000,000.00 30,500,000.00 67,77 

Februari 45,000,000.00 37.800,000.00 84,00 

Maret 45,000,000.00 35,500,000.00 78,88 

April 45,000,000.00 39,500,000.00 87,77 

Mei 45,000,000.00 41,650,000.00 92,55 

Juni 45,000,000.00 48,550,000.00 107,88 

Juli 55,000,000.00 50,575,000.00 91,95  

Agustus 55,000,000.00 49,725,,000.00 90,40  

September 55,000,000.00 51,815,000.00 94,20  

Oktober 55,000,000.00 52,950,,000.00 96,27 

November 55,000,000.00 50,125,000.00 91,13 

   Rata-rata 81,15 

Sumber : Rumah  Makan  Mie Ayam Sumbrah,  2010 

Hasil ini mengindikasikan fluktuasi penjualan makanan selama tahun 2010 

dengan realisasi sebesar 81,15%, R.M Mie Ayam Sumbrah perlu waspada dan 

harus sesegera mungkin menemukan strategi pemasaran yang sesuai sehingga 

dapat meningkatkan atau setidaknya mempertahankan volume penjualan yang 



 

telah dicapai serta dapat merebut pangsa pasar pesaing-pesaingnya. 

Melalui pemahaman mengenai kualitas layanan terhadap suatu produk dapat 

diramalkan akan kepuasan konsumen pada saat menggunakan produk/jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan, sehingga dapat dirumuskan suatu strategi pemasaran 

yang tepat dalam meningkatkan target penjualan perusahaan.  

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Masalah yang sedang dihadapi oleh R.M Mie Ayam Sumbrah saat ini adalah 

turunnya target penjualan seperti yang terlihat pada Tabel 4.  

 

Setiap perusahaan atau badan usaha memiliki tujuan untuk menjual produk yang 

ditawarkan sehingga mendapat keuntungan yang optimal. Keberhasilan R.M Mie 

Ayam Sumbrah  tergantung pada besarnya reaksi konsumen terhadap jenis 

makanan yang ditawarkan. Dengan melakukan analisis kualitas layanan terhadap 

kepuasan konsumen diharapkan R.M Mie Ayam Sumbrah dapat mengembangkan 

kebijakan bauran pemasaran yang tepat sehingga tujuan perusahaan untuk 

meningkatkan volume penjualan dapat tercapai. 

 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti secara lebih dalam 

mengenai kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen. Atas dasar latar 

belakang masalah tersebut maka diambil judul: “Analisis Pengaruh Kualitas 

Layanan terhadap Kepuasan Konsumen Rumah Makan Mie Ayam Sumbrah 

di Bandar Lampung”. 

 

 

 

 



 

1.3 Permasalahan  

 

Tingkat persaingan yang semakin ketat yang ditandai dengan semakin banyaknya 

berdiri rumah makan yang mempunyai karakteristik sejenis  dari rasa, tempat 

yang berdekatan, pelayanan, serta harga yang memiliki keunggulan masing-

masing, maka rumah makan mie ayam sumbrah dirasa perlu untuk melakukan 

penelitian pemasaran tentang kualitas layanan yang disajikan terhadap kepuasan 

konsumen guna mengetahui kelebihan dan kekeurangan yang ada didalam 

perusahaaan, sehingga kekurangan tersebut dapat diperbaiki oleh perusahaan. .     

 

Ini penting untuk dilakukan karena rumah makan mie ayam sumbrah merupakan 

rumah makan yang baru berdiri, sebagai rumah makan yang baru berdiri, 

sebaiknya rumah makan mie ayam sumbrah perlu memperhatikan segala segi 

terutama  dari kepuasan konsumen terhadap kualitas layanan yang disajikan, 

dengan mengetahui kepuasan konsumen terhadap kualitas layanan yang disajikan 

oleh rumah makan mie ayam sumbrah, perusahaan mempunyai informasi yang 

sangat berguna dalam penyusunan kebijaksanaan pemasaranya.   

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang di angkat dalam penulisan ini 

yaitu”Apakah Kualitas Layanan berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen 

Rumah Makan Mie Ayam Sumbrah ?” 

 

 

 

 

 



 

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1.4.1  Untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan 

Konsumen yang Disajikan Oleh Rumah Makan Mie Ayam Sumbrah. 

1.4.2  Sebagai bahan pertimbangan bagi Rumah Makan Mie Ayam Sumbrah 

dalam menentukan langkah selanjutnya untuk meningkatkan kualitas 

layanan konsumen. 

 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 

Konsep pemasaran menyatakan bahwa segala kegiatan pemasaran harus diarahkan 

secara terpadu untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk itu 

perusahaan harus mengetahui keinginan, kebutuhkan konsumen pada saat 

sekarang dan masa yang akan datang. 

 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu 

dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan 

pihak lain ( P. Kotler 1997;8). 

Pemasaran selalu terkait dengan pelanggan yang berusaha menciptakan hubungan 

selaras yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Perusahaan 

selalu dituntut untuk dapat memuaskan kebutuhan konsumennya. Didalaam 

pemasaran jasa perusahaan selalu dihadaapkan dengan tuntutan kualitas layanan 

yang lebih dibandingkan dengan pesaing. Dalam pemasaran interaksi antara 

konsumen dan pemasar adalah penting untuk dapat mewujudkan produk yang 



 

dibentuk. Kualitas produk dapat diukur melalui pola pelayanan yang diberikan 

oleh perusahaan dengan melihat tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. 

Menurut (Parasuraman, Zeithaml, Berry 1985) dalam memberikan jasa pelayanan 

yang baik kepada pelanggan terdapat lima kriteria penentu jasa pelayanan yaitu: 

1. Tangible/berwujud adalah fasilitas fisik, peralatan, dan penampilan 

personil 

2. Empaty adalah perhatian individu dari perusahaan kepada pelanggannya 

3. Reliabilty/Keandalan adalah kemampuan untuk melakukan pelayanan 

yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya 

4. Responsivness/ketanggapan adalah kesediaan untuk membantu konsumen 

dan menyediakan layanan yang dijanjikan  

5. Assurance/keyakinan adalah pengetahuan dan perilaku karyawan serta 

kemampuan untuk menginspirasikan kepercayaan dan keyakinan. 

Pelanggan adalah bagian penting didalam perusahaan, kepuasan pelanggan 

menjadi faktor penentu didalam peningkatan laba perusahaan yang pada akhirnya 

akan menaikkan citra dan mutu produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Bila 

kualitas pelayanan tidak dikelola dengan baik, kekecewaan pelanggan atas 

kualitas dan mutu pelayanan akan berakibat kurang baik bagi perusahaan. 

 

Definisi kepuasan pelanggan menurut Kotler dan Susanto (2000:52) adalah 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan 

dengan harapannya, sedangkan ketidakpuasan tibul akibat hasil yang diperoleh 

tidak memenuhi harapan pelanggan. 

 



 

Untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan perlu dilakukan pengukuran antara 

tingkat harapan dan tingkat persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan 

perusahaan. Semakin tinggi tingkat persepsi dibandingkan dengan harapan, 

semakin puas konsumen, demikian sebaliknya. 

 

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, dan kerangka pemikiran, maka dapat 

ditarik suatu hipotesis bahwa Kualitas Layanan berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen rumah makan Mie Ayam Sumbrah di Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1  Pengertian Pemasaran 

2.1.1 Pemasaran Jasa dan Konsep Pemasaran 

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat dan disertai dengan iklim 

persaingan yang kompetitif telah menyebabkan perubahan yang mendasar 

terhadap tujuan perusahan dari hanya mengharapkan laba semata, menjadi 

berorientasi pada kepuasan pelanggan yang pada akhirnya beralih untuk 

bagaimana mempertahankan pelanggan untuk dapat terus menggunakan produk 

yang ditawarkan. Kepuasan pelanggan tidak lepas dari adanya kebijakan dan 

strategi pemesaran yang tepat dari kegiatan pemesaran yang dilakukan. 

 

Pengertian pemasaran menurut Kotler (2000:13) adalah suatu proses sosial dan 

manajerial dimana perseorangan atau kelompok memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui pembuatan dan pertukaran dan nilai dengan pihak 

lain. 

Pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan sangat penting untuk 

diperhatikan dan dipenuhi oleh perusahaaan yang menerapkan konsep pemasaran 

yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Pada prinsipnya konsep pemasaran 

berorientasi pada kebutuhan dan keinginan pelanggan yang didukung oleh 

kegiatan pemasaran yang terpadu, yang bertujuan untuk menciptakan kepuasan 



 

pelanggan sebagai kunci untuk keberhasilan tercapainya tujuan perusahaan. 

Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan 

organisasional yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi efektif 

dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih 

(Kotler,2000:22). Juga menekankan integrasi antar fungsi pemasaran (seperti 

wiraniaga,periklanan, layanan pelanggan, manajeman produk, riset pemasaran) 

dan antar departemen, dengan kata lain dibutuhkan keselarasan antara external 

marketing (pemasaran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berada di luar 

perusahaan) dan internal marketing (proses merekrut, menyeleksi, melatih dan 

memotivasi para karyawan sehingga mereka dapat melayani pelanggan secara 

memuaskan). 

 

Jadi konsep pemasaran merupakan orientasi perusahaan yang menekankan bahwa 

tugas pokok perusahaan menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

sehingga tercapai kepuasan pelanggan yang melebihi dari kepuasaan yang 

diberikan oleh pesaing.  

Konsep pemasaran terdapat empat unsur pokok ( Kotler,2000:22) : 

1. Fokus pasar 

Tidak ada peusahaaan yang dapat beroperasi dengan baik di semua pasar 

dan memnuhi kebutuhan. Perusahaan akan berhasil apabilaa menetapkan 

batas pasarnya secara cermat dengan memepersiapkan program pemasaran 

yang sesuai untuk masing-masing pasar sasaran. 

 

 



 

2. Orientasi kepada pelanggan 

Perusahaan yang berorientasi pada pelanggan harus memperhatikan secara 

cermat kebutuhan pelanggan dari sudut pandang pelanggan tidak hanya 

dari sudut pandang perusahaan, tujuannya adalah untuk memberikan 

kepuasan kepada pelanggan. 

3. Pemasaran terpadu 

Pemasaran terpadu berarti semua unsur yang ada dalam perusahaan 

meliputi, fungsi pemasaran (tenaga penjualan, periklanan, pelayanan 

pelanggan, manajeman produk, riset pemasaran, dan departemen-

departemen lain bekerja sama serta terkoordinir secara baik untuk 

memberikan kepuasan pada pelanggan yang dapat menunjang tercapainya 

tujuan perusahaan. 

4. Kemampulabaan 

Kegunaan konsep pemasaran adalah membantu organisasi atau perusahaan 

dalam mencapai tujuan usahanya. Perusahaan akan menghasilkan 

keuntungan bila dapat memuaskan pelanggannya lebih baik dibandingkan 

pesaingnya. 

 

2.1.2 Definisi Jasa 

Definisi jasa harus diamati dengan baik karena pengertian jasa berbeda dengan 

produk berupa barang. Kondisi dan cepat lambatnya pertumbuhan jasa akan 

sangat tergantung padaa penilaian pelanggan terhadap kinerja (penampilan) yang 

ditawarkan oleh pihak produsen. Menurut Lupiyoadi (2000:5) jasa merupakan 

semua aktifitas ekonomiyang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik 



 

atau konstruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu 

yang dhasilkan dan memberikan nilai tambah (seperti misalnya keyamanan, 

hiburan, kesenangan atau kesehatan) atau pemecahan masalah yang dihadapi 

konsumen. 

 

Perusahaan harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan karena 

pertumbuhan jasa sangat tergantung pada persepsi pelanggan terhadap kinerja atau 

penampilan jasa yang ditawarkan oelh pihak produsen. Dari pengertian tersebut, 

jasa pelayanan merupakan produk yang tidak berwujud dan hanya dapaat 

dirasakan melalui tindakan seseorang kepada orang lain. 

 

2.2  Pengertian Kualitas 

 

Kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang 

harus dikerjakan dengan baik. Aplikasi kualitas sebagai sifat dari penampilan 

produk atau kinerja merupakan bagian utama strategi perusahaan dalam rangka 

meraih keunggulan yang berkesinambungan, baik sebagai pimpinan pasar ataupun 

sebagai strategi untuk terus tumbuh. Kualitas merupakan pencapaian produk dan 

jasa yang terus menerus menjadi lebih baik dengan harga yang semakin lama 

semakin bersaing, (Molan, Benyamin 2002 : 125). 

 

Kualitas yang dirasakan secara langsung mempunyai efek positif terhadap 

kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Kepuasan pelanggan akan berpengaruh 

negatif pada komplain pelanggan dan berpengaruh positif pada kesetian 

pelanggan. 

 



 

2.2.1 Mengelola Kualitas Jasa 

 

Suatu cara perusahaan jasa untuk tetap dapat unggul bersaing adalah memberikan 

jasa dengan kualitas yang lebih tinggi dari pesaingnya secara konsisten. Harapan 

pelanggan dibentuk oleh pengalaman masa lalunya, pembicaraan dari mulut-

kemulut serta promosi yang dilakukan oleh perusahaan jasa, kemudian 

dibandingkan.  

 

Parasuraman, Zeithaml dan Berry, dalam Supranto, (1997 : 240) membentuk 

model kualitas jasa yang menyoroti syarat-syarat utama untuk memberikan 

kualitas jasa yang diharapkan. Adaupun lima model yang mengidentifikasikan 

lima kesenjangan jasa yang mengakibatkan kegagalan penyampaian jasa, yaitu : 

1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen, manajemen 

tidak selalu memahami benar apa yang menjadai keinginan pelanggan. 

2. Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa. 

Manajemen mungkin memahami keinginan pelanggan namun tidak 

menetapkan standar pelaksanaan yag spesifik. 

3. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Para 

karyawan mungkin tidak terlatih baik dan tidak mampu memenuhi standar. 

4. Kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Harapan 

konsumen dipengaruhi oleh wakil-wakil / iklan perusahaan.  

5. Kesenjangan antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan. Terjadi bila 

konsumen mengukur kinerja perusahaan dengan cara yang berbeda dan 

memiliki persepsi yang keliru mengenai kualitas jasa.  

 

 



 

Terdapat lima determinan kualitas jasa yang dapat dirincikan Parasuraman, 

Zeithaml dan Berry, dalam Supranto, J (1997: 561) yaitu; 

1. Berwujud (Tangible), penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal dan media 

komunikasi. 

2. Empati, syarat untuk peduli, memberikan perhatian pribadi bagi pelanggan. 

3. Ketanggapan (responsivness), kemauan untuk membantu pelanggan dan 

memberikan jasa dengan cepat. 

4. Keandalan (reliability), kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan 

dengan tepat dan terpercaya, 

5. Keyakinan (Assurance), pengetahuan dan kesopanan karyawan serta 

kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. 

 

2.3 Pengertian Pelayanan 

 

Kebutuhan manusia adalah suatu rasa yang timbul secara alami dari dalam diri 

manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupannya. 

Kebutuhan – kebutuhan ini kemudian memunculkan keinginan manusia untuk 

memperoleh sesuatu yang dibutuhkan tersebut sebagai alat pemuas kebutuhan 

hidupnya.  

Menurut (Barata, Adya Atep 2003 : 13) Pelayanan adalah :” Proses penyedia 

kebutuhan akan barang dan jasa bagi pihak yang membutuhkannya”. Proses 

pelayanan ini terjadi jika barang dan jasa tidak dapat disediakan sendiri oleh 

individu atau organisasi yang membutuhkannya.  

 

 



 

Sedangkan jenis-jenis layanan yang diberikan pada pelanggan dapat 

dikelompokan menjadi tiga macam: 

1. Pemberian jasa-jasa saja 

2. Layanan yang berkaitan dengan penyediaan dan barang-barang saja, atau 

3. Layanan ganda yang berkaitan dengan kedua-keduanya (Barata, Adya Atep 

2003:14) 

 

Jenis-jenis layanan yang harus diberikan pada pelanggan sangat tergantung 

kepada kebutuhan, keinginan, dan kemampuan pihak penyedia layanan yang 

bersangkutan. 

 

2.4. Kualitas Pelayanan 

Kualitas adalah janji yang diberikan oleh penyedia jasa dan yang diharapkan oleh 

pengguna jasa. Kualitas harus diperhatikan dengan baik, karena kualitas 

mencerminkan mutu produk dan jasa. Keunggulan suatu produk jasa adalah 

tergantung dari keunikan serta kualitas yang diperlihatkan oleh jasa tersebut, 

apakah sudah sesuai dengan harapan dan keinginan pelanggan. Menurut Kotler 

(2000:57) 

Kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang 

berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan 

atau yang tersirat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5.  Harapan Pelanggan 

Pelanggan pada umumnya belajar dari pengalaman masa lalu dan pengaruh 

lingkungannya yang membentuk karakteristik tertentu didalam menilai sesuatu. 

Harapan yang timbul dari pelanggan memiliki peranan yang besar dalam 

menentukan kualitas produk (barang dan jasa) dan kepuasan pelanggan. Terdapat 

hubungan yang erat antaara penentuan kualitas dan kepuasan pelanggan. Dalam 

mengevaluasinya pelanggan akan menggunakan harapannya sebagai standar atau 

acuan. Dengan demikian, harapan pelangan yang melatarbelakangi mengapa dua 

organisasi pada bisnis yang sama dapat dinilai berbeda oleh pelanggannya. 

Pada umumnya faaktor-faktor yang menentukan harapan pelanggan meliputi, 

kebutuhab pribadi, pengalaman masa lampau, rekomendasi dari mulut ke mulut 

dan iklan.  

 

Menurut Zeithaml, et al dalam Tjiptono (2000), harapan pelanggan terhadap 

kualitas suatu jasa terbentuk oleh beberapa faktor berikut : 

1.  Enduring, service intensifers 

 Faktor ini merupakan faktor yang bersifat stabil dan mendorong pelanggan 

untuk meningkatkan sensivitasnya terhadap jasa. Faktor ini meliputi 

harapan yang disebabkan oleh oraang lain dan filosofi pribadi seseorang 

tentang jasa. 

2. Personal Needs 

 Kebutuhan yang dirasakan seseorang mendasar yang bagi kebutuhannya 

juga sangat menentukan harapannya. Kebutuhan tersebut meliputi 

kebutuhan fisik, sosial dan psikologis. 



 

3. Transitory Service Intensifiers 

Faktor ini merupakan faktor individual yang bersifat sementara (jangka 

pendek) yang meningkatkan sensitivitas terhadap jasa. Faktor ini meliputi : 

a. Situasi darurat pada saat pelanggan sangat membutuhkan jasa dan 

ingin perusahaan bisa membantunya. 

b. Jasa terakhir yang dikonsumsi pelanggan dapat pula menjadi acuannya 

untuk menentukan baik buruknya jasa berikutnya. 

4. Percieved Service Alternatives 

Percieved Service Alternatives merupakan persepsi terhadap tingkat atau 

derajat pelayanan perusahaan lain yang sejenis 

5. Self-perceived service roles 

Faktor ini adalah persepsi pelanggan tentang tingkat atau derajat 

keterlibatannya dalam memepengaruhi jasa yang diterimanya. 

6. Situasional factors 

Faktor situasional terdiri atas segala kemungkinan yang bisa 

mempengaruhi kinerja jasa yang berada diluar kendali penyedia. 

7. Explicit Service Promises 

Faktor ini merupakan pernyataan (secara personal atau non personal) oleh 

organisasi tentang jasanya kepada pelanggan. Janji ini bisa berupa iklan, 

personal selling, perjanjian atau komunikasi dengan karyawan organisasi 

tersebut. 

 

 

 



 

8. Implicit Service Promises 

Faktor ini menyangkut petunjuk yang berkaitan dengan jasa, memberikan 

kesimpulan bagi pelanggan tentang jasa yang seharusnya dan yang akan 

diberikan. 

9. Word of mouth (rekomendasi atau saran dari orang lain) 

Word of Mouth merupakan pernyataan (secara personal atau non personal) 

yang disampaikan oleh orang lain kepada pelanggan. Word of Mouth ini 

biasanya cepat diterima oelh pelanggan karena yang menyampaikannya 

adalah orang yang mereka percaya. 

10. Past Experience 

Pengalaman masa lalu meliputi hal-hal yang telah dipelajari atau diketahui 

pelanggan dari yang pernah diterimanya di masa lalu. 

 

2.6.  Kepuasan Pelanggan 

 

Tugas utama perusahaan dewasa ini adalah menciptakan pelanggan yang 

melakukan pembelian terhadap produknya. Kepuasan pelanggan sesudah 

pembelian tergantung dari kinerja penawaran dibandingkan dengan harapannya. 

 

Perusahaan agar dapat unggul bersaing dalam pemasaran dan bertahan hidup 

harus menerapkan filosofi pemasaran yang berwawasan pelanggan. Implikasi dari 

konsep ini adalah memaksimalkan nilai terhantar bagi pelanggan untuk mencapai 

kepuasan pelanggan. 

 

Menurut Philip Kotler (2000:46), kepuasan pelanggan adalah : 

 Tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang ia 

rasakan dibandingkan dengan harapannya. 



 

Jadi tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan 

dengan harapan. Dengan kata lain kepuasan pelanggan merupakan tingkatan 

perasaan seseorang yang berasal dari perbandingan kinerja suatu produk yang 

berhubungan dengan harapannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

   

 

3.1. Populasi Penelitian dan Sampel 

Populasi adalah kumpulan individu dengan kualitas dan ciri-ciri yang telah 

ditetapkan. Kualitas atau ciri-ciri tersebut dinamakan variabel. Dalam hal ini 

pupolasi memiliki jumlah individu yang tertentu yang disebut dengan populasi 

infinite (tidak terbatas). 

Dalam penelitian ini yang menjadi pupolasi penelitian adalah konsumen  rumah 

makan mie ayam sumbrah yang sudah berkunjung lebih dari 1 kali. 

 

Sampel  

 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Sugiono,2002;59). 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel dimana anggota populasi yang diteliti belum 

diketahui karakteristiknya (nama, alamat, jenis kelamin). Anggota populasi yang 

dijadikan sampel yaitu pelanggan yang sudah pernah membeli atau makan 

dirumah makan Mie Ayam Sumbrah lebih dari 1 kali. 

Karena jumlah sampel konsumen yang tidak terbatas maka saya mengmbil sampel 

100 koresponden dengan keterangan sebagai berikut : 

 Mie ayam Sumbrah I  : 25 responden 

 Mie Ayam Sumbrah II : 20 responden 

 Mie Ayam Sumbrah III : 20 responden 



 

 Mie Ayam Sumbrah IV : 15 responden 

 Mie Ayam Sumbrah V : 20 responden 

Dasar pengambilan jumlah responden ini berdasarkan pada letak lokasi rumah 

makan (strategis /tidak) dan kondisi bangunan.  

Jadi besarnya sampel yang dipilih dari populasi yang tidak terbatas sebanyak 100 

pelanggan Mie Ayam Sumrah yang berada pada wilayah sekitar Bandar 

Lampung.  

 

3.1.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Data Primer 

Data yang bersumber dari pendapat langsung konsumen rumah makan mie ayam 

sumbrah. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode untuk mendapatkan data dengan 

melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan 

dalam hal ini R.M Mie Ayam Sumbrah  untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan. 

b. Daftar pertanyaan atau kuisioner 

Kuisioner, memberikan daftar pertanyaan kepada responden yang 

akan diteliti untuk diisi dengan model kuisioner tertutup sehingga 

responden tidak punya kesempatan untuk menjawab dari yang telah 

ditetapkan 

 

 



 

3.2.3. Data Sekunder 

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak rumah makan mie ayam 

sumbrah. 

3.1.3 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 5 Konsep, Variabel, Indikator, dan Skala Ukur 

Konsep  Variabel  Indikator  Skala ukur 

Kualitas 

Layanan 

 

X :  

Kualitas layanan 

merupakan pencapaian 

produk dan jasa yang 

terus menerus menjadi 

lebih baik dengan harga 

yang semakin lama 

semakin bersaing. 

a. Tangible  

- Penampilan      

   fisik  rumah     

   makan 

- Peralatan 

- Penampilan  

   personil 

 

b. Emphaty 

- Sikap karyawan 

dalam merespon 

kebutuhan 

- Menanggapi 

keluhan 

pelanggan 

dengan cepat 

- Pelayanan yang 

sama bagi setiap 

pelanggan    

 

c. Reliabilty 

- Pelayanan 

konsumen yang 

cepat     dan tepat 

- Kemampuan 

karyawan 

berkomunikasi 

dengan 

pelanggan 

- Prosedur 

transaksi yang 

cepat dan tidak 

berbelit   

 

d. Responsivness 

- Pelayanan 

Skala likers 

- Sangat 

Setuju 

-   Setuju 

- Netral 

-   Tidak 

      Setuju 

- Sangat 

Tidak 

Setuju 



 

petugas bertindak 

secara    cepat 

- Kemampuan 

petugas cepat 

tanggap 

menangani 

keluhan 

konsumen 

 

e.  Assurance 

- Pelayanan yang 

sopan dan 

ramah 

- Keterampilan 

petugas dalam 

bekerja 

- Kemampuan 

pekerja 

berkomunikasi 

dengan 

pelanggan 

 

Kepuasan 

Pelanggan 

Y : 

Kepuasan pelanggan 

adalah Tingkat perasaan 

seseorang setelah 

membandingkan kinerja 

(hasil) yang ia rasakan 

dibandingkan dengan 

harapannya 

Kepuasan pelanggan 

terhadap kualitas 

layanan R.M Mie 

Ayam Sumbrah 

Skala Likers 

- Sangat 

Puas 

- Puas 

- Netral 

- Tidak Puas 

- Sangat 

Tidak Puas 

 

3.2 Uji Instrumen Penelitian 

 

3.2.1 Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2002;144), validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan 

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 



 

atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang 

valid berarti memiliki validitas yang rendah. 

 

Pengujian validitas ditujukan untuk melihat hubungan antar masing-masing item 

pertanyaan pada variabel bebas dan variabel terikat dengan pengujian sebanyak 30 

kuisioner. Apabila ada satu pertanyaan yang dinyatakan tidak valid, sebaiknya 

direvisi atau dihilangkan dari daftar pertanyaan dan dapat digunakan untuk 

analisis lebih lanjut. 

 

Metode uji validitas yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode analisis 

faktor. 

 

3.2.2.    Uji Reliabilitas 

 

Uji Reliabilitas dilakukan untuk menunjukan sejauh mana alat pengukur dapat 

dipercaya dengan menggunakan rumus cronboach alpha (α) menurut Umar  

(2000;207) yang dirumuskan sebagai berikut : 

             k                  ∑ αb
2
 

 r  = [         ]  x  [1-            ] 

          k – 1                αt
2
 

 

 

Keterangan : 

r  = Kereliabelan instrument         αt
2  

=
 
Varian total 

αb
2
= Jumlah varian butir               k    = Banyak butir pertanyaan 

Untuk perhitungan instrumen penelitian (validitas dan reliabilitas) digunakan alat 

bantu program statistic SPSS V.12 

 

 

 



 

3.3    Analisis Data       

 

3.3.1    Analisis Kualitatif 

 

Melalui analisis tabulasi data yang didapat untuk mengetahui kepuasan konsumen 

terhadap R.M Mie Ayam Sumbrah atas kualitas layanan yang disajikan, jumlah 

mengkonsumsi makanan per hari, lama waktu berlangganan, makanan yang 

dikonsumsi sebelumnya, umur konsumen, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan 

jumlah pengeluaran per bulan. 

 

3.3.2     Analisis Kuantitatif 

3.2.2.1  Analisis Regresi Logistik 

Dalam penelitian ini analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi logistik, yaitu salah satu pendekatan model matematis yang digunakan 

untuk menganalisis suatu hubungan satu atau beberapa variabel independen 

dengan sebuah variabel yang bersifat dikotom (Susanto,2001:155). 

 

Persamaan regresi logistiknya adalah : 

 
Ui

Pi

Pi
Y 


 

1
log  

 

Keterangan : 

Y = 1 jika koresponden puas terhadap kualitas layanan 

 = 0 jika koresponden tidak puas terhadap kualitas layanan 

 

 



 

 

 

 

 

 

IV. PEMBAHASAN 
 

 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 

4.1.1 Sejarah Singkat rumah Makan Mie Ayam Sumbrah 

 

Rumah makan mie ayam sumbrah merupakan salah satu rumah makan yang baru 

berdiri di Bandar Lampung. Rumah makan mie ayam sumbrah pertama kali 

didirikan oleh Hj. Herman Syafe’i, S.H pada tahun 2006 yang berada di jalan 

pemuda (samping salon prigel chandra) Bandar Lampung. Karena kurang diminati 

oleh konsumen yang disebabkan lokasi yang kurang strategis maka lokasi rumah 

makan Mie Ayam Sumbrah dipindahkan ke depan chandra tepatnya di Jalan 

Pemuda Bandar Lampung (samping bakso Soni) pada bulan Juni 2007, ternyata 

perubahan lokasi ini membawa dampak yang cukup baik karena mendapat respon 

yang cukup positif dari masyarakat. Oleh karena itu, maka kemudian  pada 

tanggal 02 maret 2008 di buka cabang mie ayam sumbrah yang ke II yang 

berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi Bandar Lampung, cabang ke III didirikan 

pada tanggal 03 Agustus 2008 yang berada di jalan Ki Maja Way Halim Bandar 

Lampung, cabang ke IV didirikan pada bulan Agustus 2009 yang berada di jalan 

Pangeran Antasari No. 137 Bandar Lampung, cabang ke V didirikan pada tanggal 

17 Juli 2009 yang berada di jalan Zainal Pagar Alam No 23 Bandar Lampung 

 

 



 

Struktur  Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : RM. Mie Ayam Sumbrah Tahun 2010 

 

4.2    Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif menggunakan analisis berdasarkan kuesioner yang disebarkan 

pada responden yaitu konsumen Rumah Makan Mie Ayam Sumbrah Bandar 

Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur  

Bpk. Hi. Herman Syafe’i 

Manajer   

Bpk. Syairun  

SV. Sumbrah I 

Bpk. Yono  

SV. Sumbrah II 

Ibu. Tina   

SV. Sumbrah III 

Bpk. Sutarno   
SV.  Sumbrah IV  

Bpk. Sutikno  

SV. SUmbrah V  

Bpk. Sairun   



 

4.2.1 Hasil Analisis Variabel Demografi 

1. Usia 

Tabel 8. Hasil analisis variabel demografi berdasarkan  usia 

Sumber : Lampiran 7 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa konsumen rumah makan mie ayam 

sumbrah yang berusia di bawah 20 tahun adalah 24 orang, antara 21-30 tahun 

sejumlah 52 orang, antara 31-40 tahun sejumlah 12 orang, dan di bawah 40 tahun 

sejumlah 12 orang. 

 

2. Jenis Kelamin 

Tabel .9. Hasil analisis variabel demografi berdasarkan jenis kelamin 

 

Sumber : Lampiran 7 

 

Tabel . 9 memperlihatkan bahwa konsumen rumah makan mie ayam sumbrah 

yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 46 orang, dan konsumen berjenis 

kelamin wanita sejumlah 54 orang. 

 

Umur

24 24.0 24.0 24.0

52 52.0 52.0 76.0

12 12.0 12.0 88.0

12 12.0 12.0 100.0

100 100.0 100.0

< 20 tahun

21 - 30 tahun

31 - 40 tahun

> 40 tahun

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Jenis kelamin

46 46.0 46.0 46.0

54 54.0 54.0 100.0

100 100.0 100.0

Laki-laki

Perempuan

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent



 

3.  Pendapatan 

Tabel .10. Hasil analisis variabel demografi berdasarkan pendapatan 

 

Sumber : Lampiran 7 

 

Tabel .10 memperlihatkan bahwa konsumen rumah makan mie ayam sumbrah 

yang yang berpendapatan di bawah Rp. 1000.000  sebanyak 11 orang, 

berpendapatan antara Rp. 1000.000 – 1.500.000 sebanyak 49 orang, 

berpendapatan antara Rp. 1500.000 – 2.000.000 sebanyak 33 oarang, 

berpendapatan di atas Rp. 2.000.000 sebanyak 17 orang. 

 

4. Frekuensi Kunjungan 

Tabel .11. Hasil analisis variabel demografi berdasarkan lama kunjungan 

  

Sumber : Lampiran 7 

Tabel .11 memperlihatkan bahwa konsumen rumah makan mie ayam sumbrah 

yang berkunjung ke rumah  makan mie ayam sumbrah  1kali sebanyak 23 orang, 

konsumen yang berkunjung ke rumah makan mie ayam 2 kali sebanyak 43 orang, 

Gaji/Pendapatan

11 11.0 11.0 11.0

49 49.0 49.0 60.0

23 23.0 23.0 83.0

17 17.0 17.0 100.0

100 100.0 100.0

< 1.000.000

1.000.000 - 1.500.000

1.500.000 - 2.000.000

> 2.000.000

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Kunjungan ke Mie Sumbrah

23 23.0 23.0 23.0

43 43.0 43.0 66.0

10 10.0 10.0 76.0

14 14.0 14.0 90.0

10 10.0 10.0 100.0

100 100.0 100.0

1 kali

2 kali

3 kali

4 kali

> 4 kali

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent



 

konsumen yang berkunjung ke rumah makan mie ayam 3 kali sebanyak 10 orang, 

konsumen yang berkunjung ke rumah makan mie ayam 4 kali sebanyak 14orang, 

dan yang konsumen yang berkunjung ke rumah makan mie ayam sumbrah lebih 

dari 4 kali sebanyak 10 orang. 

 

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Daftar Pertanyaan 

4.3.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu kuesioner 

melakukan fungsi ukurnya. Pengukuran validitas dilakukan dengan metode 

Analisys Factor  dengan bantuan SPSS 13. Jika nilai r hitung > r tabel, maka 

kuesioner yang disebar ke responden dinilai valid. Dari perhitungan r (lampiran 

3), nilai r hitung yang diperoleh lebih besar jika dibandingkan dengan r tabel 

untuk n = 30 pada tingkat kepercayaan 95% yaitu 0,361. Berdasarkan hasil 

perhitungan seperti yang tercantum pada lampiran seluruh pernyataan dalam 

kuesioner adalah valid. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Daftar Pernyataan 

 
Variabel 

Item 

Pernyataan 

Communalities 

 
Keterangan 

Analisys 

Factor 

Kualitas 

Layanan (X) 

1 0,792 Valid 

2 0,833 Valid 

3 0,794 Valid 

4 0,838 Valid 

5 0,829 Valid 

6 0,795 Valid 

7 0,827 Valid 

8 0,764 Valid 

9 0,769 Valid 

10 0,802 Valid 

11 0,749 Valid 

13 0,883 Valid 

14 0,749 Valid 

15 0,797 Valid 

17 0,802 Valid 

18 0,845 Valid 

19 0,868 Valid 

20 0,753 Valid 

21 0,750 Valid 

Sumber : Lampiran 4 

Hasil yang diperoleh dari uji coba kuisioner pada 30 pelanggan menyatakan 

bahwa dari 21 item pertanyataan hanya 19 item pernyataan yang valid. Tingkat 

signifikansi dari 2 item pernyataan yang tidak valid dapat dilihat pada lampiran 4 

dan lampiran 5. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 7.  Hasil Uji Validitas faktor   

No Variabel Jumlah Item 

Pernyataan 

Sebelum Uji 

Validitas 

Item 

Pernyataan 

yang 

Dihilangkan 

Item 

Pernyataan 

yang Tidak 

Valid 

Jumlah 

Item 

Pernyataan 

yang Valid 

 Kualitas 

Layanan (X) 

21 1 - 20 

1 Tanggibel 5 - - 5 

2 Reliability 5 - - 5 

3 Responsivess 4 1 - 3 

4 Assurance 3 - - 3 

5 Emphaty 4 - - 4 

 Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

21 1 - 20 

1 Tanggibel 5 - - 5 

2 Reliability 5 - - 5 

3 Responsivess 4 - - 4 

4 Assurance 3 1 - 2 

5 Emphaty 4 - - 4 

 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

Daftar pertanyaan diuji dengan menggunakan uji kevalidan dan kereliabelan 

dengan tingkat kepercayaan 95%. Uji reliabilitas menunjukkan stabilitas dan 

konsistensi dari suatu instrumen. Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Alpha Croanbach yang dihitung dengan program SPSS. Jika  

kedua nilai tersebut dikonsultasikan dengan r tabel > r hitung maka posisi 

keduanya berada pada interval antara 0,800 – 1,000 yaitu sangat kuat maka item 

pertanyaan pada kuesioner dinyatakan reliabel. Nilai Alpha Croanbach yang di 



 

peroleh dari variabel X adalah sebesar  0,896  yang berarti tingkat kereliabelan 

daftar pertanyaan cukup tinggi. 

Pengujian reliabilitas daftar pertanyaan ditunjukkan pada tabel 7 berikut : 

No Variabel No item pertanyaan 
Jumlah item 

pertanyaan 

Alpha 

croanbach 

1 
Kualitas 

Layanan 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14, 

15,16,17,18,19,20,21 
20 0,896 

2 
Kepuasan 

Pelanggan 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 

14, 15,17,18,19,20,21 
20 0,833 

Sumber : Lampiran 4 

 Berdasarkan tabel terlihat bahwa alpha croanbach diatas 0,5 untuk semua 

variabel. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator-indikator yang digunakan 

memiliki kesesuaian atau reliabilitas yang sangat baik. 

 

 

4.3.3  Analisis Kuantitatif 

Model Regresi Binary Logistik 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi binary 

logistik yaitu model lain dari analisis regresi untuk menjelaskan pola hubungan 

antara variabel independen dan dependen. Variabel independen penelitian ini 

adalah variabel kualitas layanan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah menggunakan variabel kepuasan konsumen dengan skala likert. 

Kepuasan konsumen dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan ukuran 

puas atau tidak puas dengan menggunakan model regresi binary. 

Setelah dilakukan estimasi dan berbagai uji dengan komputer hasilnya dapat 

disajikan sebagai berikut : 

 



 

Tabel 10. Uji Koefisien Regresi Binary Logistik 

Variabel B Wald Sig Exp (B) 

Kualitas 0,257 25,108 0,000 1,294 

Konstanta -19,616 24,701 0,000 0,000 

Hormer and Lomeshow Test = 0,562 

Nagelkerke R square = 0,521 

-2 Log likelihood = 88,001 

Sumber : lampiran 6. 

 

Berdasarkan tabel, maka dapat diperoleh persamaan model regresi logistik sebagai 

berikut : 

 
X

Pi

Pi
Y 257,0616,19

1
log 


 + et 

Persamaan di atas dapar ditafsirkan bahwa kualitas layanan mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan.  

Goodness of fit test = 12,493, sig = 0,562, -2 log likehood (Block number 0)         

= 137,186,  -2 log likehood (Block Number 1) = 88,001 ,                              

Negelkerke R Square = 0,521 (lampiran 6). Probabilitas 0,562  > dari 0,05 maka 

Ho di terima. Dengan  hasil perhitungan ini berarti model regresi logistik layak 

pakai untuk analisis selanjutnya. Karena tidak terdapat perbedaan yang nyata 

antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. 

 

4.4.1 Menilai keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Angka -2 log likehood pada awal (Block Number = 0) adalah 137,186 sedangkan 

berikutnya (Block Number = 1) angka -2 log likehood adalah 88,001, penurunan 

angka ini menunjukan model regresi logistik yang lebih baik. 

 

 



 

4.4.2 Analisis model logistik 

Persamaan model regresi logistik sebagai berikut : 




 )
1

log(
Pi

Pi
Y  -19,616+ 0,257X + et 

Dari persamaan di atas diketahui bahwa koefisien regresi : 

- Variabel Sikap sebesar (b=0,257) mempengaruhi variabel kepuasan 

konsumen 

Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan hubungan yang searah antara 

variabel bebas dan variabel terikat. Sehingga jika terjadi kenaikan pada variabel 

bebas maka akan terjadi juga kenaikan terhadap variabel terikat (Kepuasan 

Konsumen). Dan sebaliknya apabila koefisien regresi yang bernilai negatif 

menunjukkan hubungan yang  tidak searah antara variabel bebas dan variabel 

terikat. Sehingga jika terjadi kenaikan pada variabel bebas maka akan terjadi 

penurunan terhadap variabel terikat (Kepuasan Konsumen). 

 

4.4.3 Nagelkerke R Square (R²) 

Nilai Nagelkerke R² = 0,521, artinya bahwa X mampu mempengaruhi variabel Y 

sebesar 52,1% sedangkan sisanya 47,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. 

Dari nilai ini dapat terlihat bahwa pengaruh yang besar variabel X terhadap 

Kepuasan Konsumen (Y). 

 

 

 

 



 

4.4.4 Hosmer And Lemeshow Test 

Hosmer And Lemeshow Test  digunakan untuk mengetahui apakah data observasi 

cocok atau sesuai dengan model regresi logistik, Jika signifikansi > 0,05 Ho 

diterima artinya tidak ada perbedaan nyata antara klaisfikasi yang diprediksi 

dengan klasifikasi yang di amati. Sebaliknya jika signifikansi  < 0,05 Ho di tolak 

artinya ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan 

klasifikasi yang di amati karena angka probabilitasnya adalah 0,562 > dari 0,05 

maka Ho diterima. Hal ini berarti model regresi logistik layak dipakai untuk 

analisis selanjutnya, karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang 

diprediksi dengan klasifikasi yang di amati. 

 

4.4.5 Uji Wald 

Uji Wald digunakan untuk menguji kelayakan model logistik secara parsial, atau 

menguji keberartian perbedaan variabel independen yaitu Kualitas layanan (X), 

terhadap variabel dependen yaitu Kepuasan Konsumen, digunakan hipotesis 

statistik sebagai berikut;  Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima artinya 

koefisien regresi tidak signifikan. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak artinya 

koefisien regersi signifikan.  

 

Berdasarkan tabel (lampiran ) pada kolom Sig (Significance) terlihat bahwa 

probabilitas Kualitas Layanan (X) 0,000 < 0,005 maka Ho ditolak yang artinya 

koefisien regresi signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan 

memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen karena nilai probabilitas > 0.05. 

Dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas layanan (X) berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen RM. Mie Ayam Sumbrah 



 

Exp (B)/Odd Ratio 

Dari perhitungan diperoleh nilai Exp (B) atau Odd Ratio untuk variabel sikap (X) 

yaitu sebesar 1,294. Hal ini berarti jika variabel kualitas layanan (X) naik sebesar 

1% maka peluang terjadinya kenaikan variabel Y sebesar 1,294 kali di 

bandingkan jika tidak terjadi kenaikan pada variabel kualitas layanan  (X). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini yang kemudian telah 

dianalisa dengan menggunakan rumus regresi binary logistic, maka diketahui 

bahwa bahwa faktor kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen Rumah Makan Mie Ayam Sumbrah di Bandar Lampung, dimana hal 

ini dibuktikan dengan : 

1. Nilai nagelkerke R
2
 = 0,521. Artinya, bahwa variabel kualitas layanan (X) 

mampu mempengaruhi kepuasan konsumen (Y) sebesar 52,1% sedangkan 

sisanya 47.9%  dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. 

2. Uji ketepatan model regresi diukur dengan nilai chi-square daru uji nilai 

Hosmer and Lemashow Test (X
2
). Pada model ini chi-square sebesar 12,493 

dengan level keyakinan sebesar 0.562, artinya bahwa hipotesis yang diajukan 

dapat diterima 

3. Penelitian menggunakan tingkat signifikansi (α) 5% (0,05). Jadi variabel 

dikatakan berpengaruh apabila nilai probabilitas < 0,05. Hasil analisis data  

 

 

 



 

diperoleh bahwa variabel kualitas layanan (X) signifikan pada probabilitas            

0,00 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara persial variabel kualitas 

layanan (X) mempengaruhi kepuasan konsumen (Y) rumah makan mie ayam 

sumbrah bandar lampung. Ini juga berarti bahwa model yang dipakai dalam 

penelitian ini cocok atau sesuai dengan data observasi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan 

adalah : 

1. Kualitas layanan RM. Mie Ayam Sumbrah perlu lebih diperhatikan, 

contohnya dengan meningkatkan pelayanannya kepada pelanggan, menambah 

lahan parkir, penampilan pegawai / karyawannya,  menambah produk baru, dll  

karena variabel ini terbukti mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

kepuasan konsumen RM Mie Ayam sumbrah Bandar Lampung sehingga 

dengan memperhatikan variabel ini diharapkan tujuan perusahaan dapat 

tercapai. 

2. Selama rumah makan mie ayam sumbrah berdiri belum pernah sekalipun 

melakukan penelitian terhadap sikap konsumen/pelanggan. Untuk itu dari 

hasil penelitian ini diharapkan rumah makan mie ayam sumbrah dapat 

menemukan strategi pemasaran yang tepat dan efisien sehingga tujuan 

perusahaan dapat tercapai. 
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DAFTAR PERTANYAAN 

PENGUKURAN SIKAP KONSUMEN ATAS KUALITAS LAYANAN  

MIE AYAM SUMRAH DI BANDAR LAMPUNG 

 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

 

Anda diharapkan memberikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang ada 

anggap benar, dan diharapkan memberikan jawaban dengan benar dan jujur. 

 

 

DATA RESPONDEN 

Umur :   ...................................................  

Jenis Kelamin (L/P)  :   ...................................................  

Pendapatan  :  ................................................... 

Jumlah kunjungan :  .................................................... 

Alamat  :   ...................................................  

 

Petunjuk pengisian : 

 Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan yang diajukan 

 Beri tanda silang ( X ) pada jawaban yang anda pilih 

 Periksa kembali apakah jawaban anda sudah benar 

 

Keterangan : 

 

A. Berhubungan dengan kepentingan pelanggan terhadap kualitas  

     layanan R.M mie Ayam Sumbrah 

 

5 = Sangat Setuju    

4 = Setuju                        

3 = Netral    

2   = Tidak Setuju  

1 = Sangat Tidak Setuju 

 

B. Berhubungan dengan kepuasan  pelanggan  terhadap kualitas  

     layanan R.M mie Ayam Sumbrah 

 

5 = Sangat Puas   

4 = Puas                        

3 = Netral    

2   = Tidak Puas  

1 = Sangat Tidak Puas 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR PERTANYAAN 

A. Berhubungan dengan tingkat kepentingan pelanggan  terhadap kualitas 

layanan R.M mie Ayam Sumbrah 

 

No Uraian 
Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

tidak 

setuju 

A Tanggibel 5 4 3 2 1 

1 Kebersihan dan kerapihan 

rumah makan 

 

     

2 Kebersihan dan kerapihan 

karyawan 

 

     

3 Kenyaman ruangan rumah 

makan 

 

     

4 Sarana penunjang 

pelayanan (brosur) 

 

     

5 Keadaan tempat parkir 

(luas/sempit) 

 

     

B Reliability 5 4 3 2 1 

1 Kemampuan karyawan 

berkomunikasi dengan 

baik 

 

     

2 Kecepatan dalam 

penyajian pelayanan 

 

     

3 Prosedur transaksi dan 

tidak berbelit 

 

     

4 Ketepatan dan ketegasan 

karyawan 

     

 

 

5 Pemberian informasi 

tentang rumah makan 

 

 

     

C RESPONSIVENESS 5 4 3 2 1 



 

1 Kecepatan karyawan 

dalam pelayanan 

 

     

2 Ketelitian katyawan dalam 

pelayanan 

 

     

3 Kemampuan karyawan 

dalam menguasai bidang 

 

     

4 Cepat dan tanggap dalam 

menyajikan makanan 

 

     

D Assurance 5 4 3 2 1 

1 Sikap karyawan yang 

sopan dan ramah 

 

     

2 Komunikasi yang baik dari 

karyawan 

 

     

3 Pelayanan secara 

menyeluruh dan tuntas 

 

     

E Emphaty 5 4 3 2 1 

1 Kejujuran karyawan dalam 

pelayanan  

 

     

2 Sikap karyawan dalam 

merespon kebutuhan 

 

     

3 Sikap karyawan dalam 

menanggapi keluhan 

 

     

4 Pelayanan yang sama bagi 

setiap pelanggan 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Berhubungan dengan kepuasan  pelanggan  terhadap kualitas layanan 

R.M mie Ayam Sumbrah 

 

No Uraian 
Sangat 

puas 
Puas Netral 

Tidak 

puas 

Sangat 

tidak 

puas 

A Tanggibel 5 4 3 2 1 

1 Kebersihan dan kerapihan 

rumah makan 

 

     

2 Kebersihan dan kerapihan 

karyawan 

 

     

3 Kenyaman ruangan rumah 

makan 

 

     

4 Sarana penunjang 

pelayanan (brosur) 

 

     

5 Keadaan tempat parkir 

(luas/sempit) 

 

     

B Reliability 5 4 3 2 1 

1 Kemampuan karyawan 

berkomunikasi dengan baik 

 

     

2 Kecepatan dalam penyajian 

pelayanan 

     

3 Prosedur transaksi dan 

tidak berbelit 

     

4 Ketepatan dan ketegasan 

karyawan 

     

 

 

5 Pemberian informasi 

tentang rumah makan 

     

C RESPONSIVENESS 5 4 3 2 1 

1 Kecepatan karyawan dalam 

pelayanan 

 

     

2 Ketelitian katyawan dalam 

pelayanan 

 

     



 

3 Kemampuan karyawan 

dalam menguasai bidang 

 

     

4 Cepat dan tanggap dalam 

menyajikan makanan 

 

     

D Assurance 5 4 3 2 1 

1 Sikap karyawan yang 

sopan dan ramah 

 

     

2 Komunikasi yang baik dari 

karyawan 

 

     

3 Pelayanan secara 

menyeluruh dan tuntas 

 

     

E Emphaty 5 4 3 2 1 

1 Kejujuran karyawan dalam 

pelayanan  

 

     

2 Sikap karyawan dalam 

merespon kebutuhan 

 

     

3 Sikap karyawan dalam 

menanggapi keluhan 

 

     

4 Pelayanan yang sama bagi 

setiap pelanggan 

 

     

 

Setelah berkunjung dan makan di R.M Mie Ayam Sumbrah, bagaimana  

tanggapan saudara terhadap kualiatas layanan yang diberikan R.M Mie Ayam 

Sumbrah : 

 

(     )   Puas 

 

(     )   Tidak Puas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 4. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kualitas 

Layanan 

 

 Interpetasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas sebelum 

Item Pernyataan yang Tidak Valid Dihilangkan 

 
Factor Analysis 

 

 

           

Reliability 
 

KMO and Bartlett's Test

.569

330.180

210

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling

Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bart lett 's Test  of

Sphericity

 Communalities 

1.000 .792 
1.000 .833 
1.000 .794 
1.000 .838 
1.000 .829 
1.000 .795 
1.000 .827 
1.000 .764 
1.000 .769 
1.000 .802 
1.000 .749 
1.000 .831 
1.000 .883 
1.000 .749 
1.000 .797 
1.000 .816 
1.000 .802 
1.000 .845 
1.000 .868 
1.000 .753 
1.000 .750 

x.1 
x.2 
x.3 
x.4 
x.5 
x.6 
x.7 
x.8 
x.9 
x.10 
x.11 
x.12 
x.13 
x.14 
x.15 
x.16 
x.17 
x.18 
x.19 
x.20 
x.21 

Initial Extraction 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 



 

 

 

 

 
 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepuasan Konsumen 

 

 Interpetasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas sebelum 

Item Pernyataan yang Tidak Valid Dihilangkan 

 

Case Processing Summary

30 100.0

0 .0

30 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.896 21

Cronbach's

Alpha N of  Items

Item-Total Statistics

82.77 75.978 .435 .894

82.80 75.476 .537 .891

82.90 74.162 .506 .892

82.87 73.637 .538 .891

83.00 73.586 .549 .891

83.23 74.461 .461 .893

82.83 74.764 .619 .890

83.23 72.944 .543 .891

82.93 73.513 .568 .890

82.90 72.438 .642 .888

83.13 76.120 .372 .895

83.30 76.631 .358 .896

82.83 75.385 .397 .895

83.13 70.740 .683 .887

83.17 74.282 .443 .894

82.90 75.748 .448 .893

82.77 75.840 .447 .893

82.67 75.057 .506 .892

83.10 72.507 .571 .890

83.00 74.759 .457 .893

83.20 72.372 .682 .887

x.1

x.2

x.3

x.4

x.5

x.6

x.7

x.8

x.9

x.10

x.11

x.12

x.13

x.14

x.15

x.16

x.17

x.18

x.19

x.20

x.21

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted



 

Factor Analysis 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Reliability 
 

KMO and Bartlett's Test

.501

328.105

210

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling

Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bart lett 's Test  of

Sphericity

Communalities

1.000 .722

1.000 .807

1.000 .721

1.000 .765

1.000 .786

1.000 .813

1.000 .749

1.000 .902

1.000 .840

1.000 .799

1.000 .821

1.000 .757

1.000 .728

1.000 .734

1.000 .810

1.000 .806

1.000 .801

1.000 .788

1.000 .826

1.000 .765

1.000 .729

y.1

y .2

y .3

y .4

y .5

y .6

y .7

y .8

y .9

y .10

y.11

y.12

y.13

y.14

y.15

y.16

y.17

y.18

y.19

y.20

y.21

Initial Extraction

Extraction Method:  Principal Component Analysis.



 

 

 

        

Lampiran 5. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kualitas 

Layanan 

 

 Interpetasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas sebelum 

Item Pernyataan yang Tidak Valid Dihilangkan 

 
Factor Analysis 

 

Case Processing Summary

30 100.0

0 .0

30 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.833 21

Cronbach's

Alpha N of  Items

Item-Total Statistics

79.20 55.338 .362 .828

79.10 57.610 .250 .832

78.93 55.582 .532 .821

79.13 53.154 .637 .815

79.30 55.734 .495 .822

79.13 56.602 .421 .825

79.40 57.145 .315 .829

79.47 56.878 .280 .831

79.67 57.057 .290 .831

79.37 56.999 .311 .830

79.47 55.154 .377 .827

79.57 56.185 .348 .828

79.30 55.597 .432 .824

79.07 56.202 .366 .827

79.07 55.375 .440 .824

79.30 56.700 .269 .833

79.03 55.964 .441 .824

79.37 51.895 .667 .812

79.03 54.792 .517 .821

79.00 56.207 .348 .828

79.10 56.645 .365 .827

y.1

y.2

y.3

y.4

y.5

y.6

y.7

y.8

y.9

y.10

y.11

y.12

y.13

y.14

y.15

y.16

y.17

y.18

y.19

y.20

y.21

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted



 

 

 
 
 
Reliability 
 

 

KMO and Bartlett's Test

.569

330.180

210

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling

Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bart lett 's Test  of

Sphericity

Case Processing Summary

30 100.0

0 .0

30 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 Communalities 

1.000 .792 
1.000 .833 
1.000 .794 
1.000 .838 
1.000 .829 
1.000 .795 
1.000 .827 
1.000 .764 
1.000 .769 
1.000 .802 
1.000 .749 
1.000 .831 
1.000 .883 
1.000 .749 
1.000 .797 
1.000 .816 
1.000 .802 
1.000 .845 
1.000 .868 
1.000 .753 
1.000 .750 

x.1 
x.2 
x.3 
x.4 
x.5 
x.6 
x.7 
x.8 
x.9 
x.10 
x.11 
x.12 
x.13 
x.14 
x.15 
x.16 
x.17 
x.18 
x.19 
x.20 
x.21 

Initial Extraction 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 



 

 

 

 
 
 
 
 

Reliability Statistics

.896 21

Cronbach's

Alpha N of  Items

Item-Total Statistics

82.77 75.978 .435 .894

82.80 75.476 .537 .891

82.90 74.162 .506 .892

82.87 73.637 .538 .891

83.00 73.586 .549 .891

83.23 74.461 .461 .893

82.83 74.764 .619 .890

83.23 72.944 .543 .891

82.93 73.513 .568 .890

82.90 72.438 .642 .888

83.13 76.120 .372 .895

83.30 76.631 .358 .896

82.83 75.385 .397 .895

83.13 70.740 .683 .887

83.17 74.282 .443 .894

82.90 75.748 .448 .893

82.77 75.840 .447 .893

82.67 75.057 .506 .892

83.10 72.507 .571 .890

83.00 74.759 .457 .893

83.20 72.372 .682 .887

x.1

x.2

x.3

x.4

x.5

x.6

x.7

x.8

x.9

x.10

x.11

x.12

x.13

x.14

x.15

x.16

x.17

x.18

x.19

x.20

x.21

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communalities 

1.000 .722 
1.000 .807 
1.000 .721 
1.000 .765 
1.000 .786 
1.000 .813 
1.000 .749 
1.000 .902 
1.000 .840 
1.000 .799 
1.000 .821 
1.000 .757 
1.000 .728 
1.000 .734 
1.000 .810 

 1.000 .801 
1.000 .788 

1.000 .826 

1.000 .765 

1.000 .729 

y.1 
y.2 
y.3 
y.4 
y.5 
y.6 
y.7 
y.8 
y.9 
y.10 
y.11 
y.12 
y.13 
y.14 
y.15 

 y.17 
y.18 
y.19 
y.20 
y.21 

Initial Extraction 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 



 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepuasan Konsumen 

 

 Interpetasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas sebelum 

Item Pernyataan yang Tidak Valid Dihilangkan 

 
Reliability 
 

 

 

  

Lampiran 6. 

Case Processing Summary

30 100.0

0 .0

30 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.833 21

Cronbach's

Alpha N of  Items

Item-Total Statistics

79.20 55.338 .362 .828

79.10 57.610 .250 .832

78.93 55.582 .532 .821

79.13 53.154 .637 .815

79.30 55.734 .495 .822

79.13 56.602 .421 .825

79.40 57.145 .315 .829

79.47 56.878 .280 .831

79.67 57.057 .290 .831

79.37 56.999 .311 .830

79.47 55.154 .377 .827

79.57 56.185 .348 .828

79.30 55.597 .432 .824

79.07 56.202 .366 .827

79.07 55.375 .440 .824

79.30 56.700 .269 .833

79.03 55.964 .441 .824

79.37 51.895 .667 .812

79.03 54.792 .517 .821

79.00 56.207 .348 .828

79.10 56.645 .365 .827

y.1

y.2

y.3

y.4

y.5

y.6

y.7

y.8

y.9

y.10

y.11

y.12

y.13

y.14

y.15

y.16

y.17

y.18

y.19

y.20

y.21

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted



 

 
Logistic Regression 
 

 

 

Block 0: Beginning Block 
 

 

     

 

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

0 .0

100 100.0

Unweighted Cases
a

Included in Analysis

Missing Cases

Total

Selected Cases

Unselected Cases

Total

N Percent

If  weight is in ef f ect, see classif ication table for the total

number of  cases.

a. 

Dependent Variable Encoding

0

1

Original Value

Tidak Puas

Puas

Internal Value

Iteration Historya,b,c

137.186 .240

137.186 .241

137.186 .241

Iterat ion

1

2

3

Step

0

-2 Log

likelihood Constant

Coeff icients

Constant is included in the model.a. 

Initial -2 Log Likelihood: 137.186b. 

Estimation terminated at iteration number 3 because

parameter est imates changed by  less than .001.

c. 

Classification Tablea,b

0 44 .0

0 56 100.0

56.0

Observed

Tidak Puas

Puas

kepuasan

Overall Percentage

Step 0

Tidak Puas Puas

kepuasan Percentage

Correct

Predicted

Constant is included in the model.a. 

The cut v alue is .500b. 

Variables in the Equation

.241 .201 1.433 1 .231 1.273ConstantStep 0

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)



 

 

Block 1: Method = Enter 
 

 

 

 

 

Variables not in the Equation

39.396 1 .000

39.396 1 .000

kualitasVariables

Overall Statistics

Step 0

Score df Sig.

Iteration Historya,b,c,d

93.274 -11.810 .155

88.391 -17.297 .227

88.005 -19.381 .254

88.001 -19.613 .257

88.001 -19.616 .257

88.001 -19.616 .257

Iterat ion

1

2

3

4

5

6

Step

1

-2 Log

likelihood Constant kualitas

Coef f icients

Method: Entera. 

Constant is included in the model.b. 

Initial -2 Log Likelihood: 137.186c. 

Estimation terminated at iteration number 6 because

parameter est imates changed by  less than .001.

d. 

Omnibus Tests of Model Coefficients

49.185 1 .000

49.185 1 .000

49.185 1 .000

Step

Block

Model

Step 1

Chi-square df Sig.

Model Summary

88.001a .389 .521

Step

1

-2 Log

likelihood

Cox & Snell

R Square

Nagelkerke

R Square

Estimation terminated at iteration number 6 because

parameter est imates changed by  less than .001.

a. 

Hosmer and Lemeshow Test

6.770 8 .562

Step

1

Chi-square df Sig.



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

8 8.560 1 .440 9

8 7.768 1 1.232 9

7 6.999 2 2.001 9

8 6.559 2 3.441 10

6 5.650 5 5.350 11

2 3.517 8 6.483 10

2 2.678 9 8.322 11

2 1.372 8 8.628 10

0 .672 10 9.328 10

1 .225 10 10.775 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Step

1

Observed Expected

kepuasan = Tidak

Puas

Observed Expected

kepuasan = Puas

Total

Classification Tablea

35 9 79.5

8 48 85.7

83.0

Observed

Tidak Puas

Puas

kepuasan

Overall Percentage

Step 1

Tidak Puas Puas

kepuasan Percentage

Correct

Predicted

The cut v alue is .500a. 

Variables in the Equation

.257 .051 25.108 1 .000 1.294

-19.616 3.947 24.701 1 .000 .000

kualitas

Constant

Step

1
a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: kualitas.a. 



 

 
Frequency Table 
 

  

  

  

  

  

Umur

24 24.0 24.0 24.0

52 52.0 52.0 76.0

12 12.0 12.0 88.0

12 12.0 12.0 100.0

100 100.0 100.0

< 20 tahun

21 - 30 tahun

31 - 40 tahun

> 40 tahun

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Jenis kelamin

46 46.0 46.0 46.0

54 54.0 54.0 100.0

100 100.0 100.0

Laki-laki

Perempuan

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Gaji/Pendapatan

11 11.0 11.0 11.0

49 49.0 49.0 60.0

23 23.0 23.0 83.0

17 17.0 17.0 100.0

100 100.0 100.0

< 1.000.000

1.000.000 - 1.500.000

1.500.000 - 2.000.000

> 2.000.000

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Pendidikan terakhir

6 6.0 6.0 6.0

37 37.0 37.0 43.0

24 24.0 24.0 67.0

33 33.0 33.0 100.0

100 100.0 100.0

SLTP

SLTA

Diploma

Sarjana

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Pekerjaan

17 17.0 17.0 17.0

38 38.0 38.0 55.0

19 19.0 19.0 74.0

26 26.0 26.0 100.0

100 100.0 100.0

Pelajar/Mahasiswa

Pegawai Swasta

Wiraswasta

PNS/TNI/Polri

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent



 

  

 

 

Frequencies 
  

Frequency Table 
 

 

 

 

Kunjungan ke Mie Sumbrah

23 23.0 23.0 23.0

43 43.0 43.0 66.0

10 10.0 10.0 76.0

14 14.0 14.0 90.0

10 10.0 10.0 100.0

100 100.0 100.0

1 kali

2 kali

3 kali

4 kali

> 4 kali

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

x.1

36 36.0 36.0 36.0

40 40.0 40.0 76.0

15 15.0 15.0 91.0

4 4.0 4.0 95.0

5 5.0 5.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat setuju

setuju

netral

tidak setuju

sangat tidak setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

x.2

44 44.0 44.0 44.0

42 42.0 42.0 86.0

12 12.0 12.0 98.0

2 2.0 2.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat setuju

setuju

netral

tidak setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

x.3

42 42.0 42.0 42.0

47 47.0 47.0 89.0

8 8.0 8.0 97.0

3 3.0 3.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat setuju

setuju

netral

tidak setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent



 

 

 

 

 

 

x.4

25 25.0 25.0 25.0

41 41.0 41.0 66.0

24 24.0 24.0 90.0

10 10.0 10.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat setuju

setuju

netral

tidak setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

x.5

18 18.0 18.0 18.0

37 37.0 37.0 55.0

16 16.0 16.0 71.0

24 24.0 24.0 95.0

5 5.0 5.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat setuju

setuju

netral

tidak setuju

sangat tidak setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

x.6

18 18.0 18.0 18.0

46 46.0 46.0 64.0

27 27.0 27.0 91.0

7 7.0 7.0 98.0

2 2.0 2.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat setuju

setuju

netral

tidak setuju

sangat tidak setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

x.7

20 20.0 20.0 20.0

48 48.0 48.0 68.0

28 28.0 28.0 96.0

4 4.0 4.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat setuju

setuju

netral

tidak setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

x.8

30 30.0 30.0 30.0

49 49.0 49.0 79.0

16 16.0 16.0 95.0

5 5.0 5.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat setuju

setuju

netral

tidak setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent



 

 

 

  

 

 

x.9

18 18.0 18.0 18.0

44 44.0 44.0 62.0

31 31.0 31.0 93.0

7 7.0 7.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat setuju

setuju

netral

tidak setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

x.10

27 27.0 27.0 27.0

48 48.0 48.0 75.0

20 20.0 20.0 95.0

5 5.0 5.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat setuju

setuju

netral

tidak setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

x.11

36 36.0 36.0 36.0

44 44.0 44.0 80.0

16 16.0 16.0 96.0

4 4.0 4.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat setuju

setuju

netral

tidak setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

x.13

24 24.0 24.0 24.0

43 43.0 43.0 67.0

25 25.0 25.0 92.0

8 8.0 8.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat setuju

setuju

netral

tidak setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

x.14

19 19.0 19.0 19.0

40 40.0 40.0 59.0

18 18.0 18.0 77.0

19 19.0 19.0 96.0

4 4.0 4.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat setuju

setuju

netral

tidak setuju

sangat tidak setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent



 

 

 

 

 

x.15

21 21.0 21.0 21.0

43 43.0 43.0 64.0

32 32.0 32.0 96.0

2 2.0 2.0 98.0

2 2.0 2.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat setuju

setuju

netral

tidak setuju

sangat tidak setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

x.16

21 21.0 21.0 21.0

48 48.0 48.0 69.0

27 27.0 27.0 96.0

3 3.0 3.0 99.0

1 1.0 1.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat setuju

setuju

netral

tidak setuju

sangat tidak setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

x.17

36 36.0 36.0 36.0

48 48.0 48.0 84.0

10 10.0 10.0 94.0

4 4.0 4.0 98.0

2 2.0 2.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat setuju

setuju

netral

tidak setuju

sangat tidak setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

x.18

34 34.0 34.0 34.0

45 45.0 45.0 79.0

18 18.0 18.0 97.0

3 3.0 3.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat setuju

setuju

netral

tidak setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent



 

 

 

 

 

x.19

23 23.0 23.0 23.0

42 42.0 42.0 65.0

29 29.0 29.0 94.0

5 5.0 5.0 99.0

1 1.0 1.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat setuju

setuju

netral

tidak setuju

sangat tidak setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

x.20

22 22.0 22.0 22.0

49 49.0 49.0 71.0

24 24.0 24.0 95.0

5 5.0 5.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat setuju

setuju

netral

tidak setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

x.21

18 18.0 18.0 18.0

52 52.0 52.0 70.0

29 29.0 29.0 99.0

1 1.0 1.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat setuju

setuju

netral

tidak setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

y.1

26 26.0 26.0 26.0

32 32.0 32.0 58.0

14 14.0 14.0 72.0

25 25.0 25.0 97.0

3 3.0 3.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat puas

puas

netral

tidak puas

sangat tidak puas

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent



 

 

 

 

 

 

y.2

25 25.0 25.0 25.0

44 44.0 44.0 69.0

27 27.0 27.0 96.0

3 3.0 3.0 99.0

1 1.0 1.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat puas

puas

netral

tidak puas

sangat tidak puas

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

y.3

21 21.0 21.0 21.0

52 52.0 52.0 73.0

25 25.0 25.0 98.0

2 2.0 2.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat puas

puas

netral

tidak puas

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

y.4

27 27.0 27.0 27.0

52 52.0 52.0 79.0

19 19.0 19.0 98.0

2 2.0 2.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat puas

puas

netral

tidak puas

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

y.5

14 14.0 14.0 14.0

50 50.0 50.0 64.0

35 35.0 35.0 99.0

1 1.0 1.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat puas

puas

netral

tidak puas

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

y.6

19 19.0 19.0 19.0

48 48.0 48.0 67.0

29 29.0 29.0 96.0

4 4.0 4.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat puas

puas

netral

tidak puas

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent



 

 

 

 

 

 

y.7

30 30.0 30.0 30.0

48 48.0 48.0 78.0

17 17.0 17.0 95.0

5 5.0 5.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat puas

puas

netral

tidak puas

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

y.8

33 33.0 33.0 33.0

42 42.0 42.0 75.0

20 20.0 20.0 95.0

5 5.0 5.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat puas

puas

netral

tidak puas

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

y.9

9 9.0 9.0 9.0

45 45.0 45.0 54.0

35 35.0 35.0 89.0

11 11.0 11.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat puas

puas

netral

tidak puas

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

y.10

14 14.0 14.0 14.0

47 47.0 47.0 61.0

16 16.0 16.0 77.0

23 23.0 23.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat puas

puas

netral

tidak puas

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

y.11

21 21.0 21.0 21.0

45 45.0 45.0 66.0

26 26.0 26.0 92.0

4 4.0 4.0 96.0

4 4.0 4.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat puas

puas

netral

tidak puas

sangat tidak puas

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent



 

 

 

 

  

 

y.12

20 20.0 20.0 20.0

40 40.0 40.0 60.0

28 28.0 28.0 88.0

9 9.0 9.0 97.0

3 3.0 3.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat puas

puas

netral

tidak puas

sangat tidak puas

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

y.13

27 27.0 27.0 27.0

50 50.0 50.0 77.0

17 17.0 17.0 94.0

5 5.0 5.0 99.0

1 1.0 1.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat puas

puas

netral

tidak puas

sangat tidak puas

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

y.14

24 24.0 24.0 24.0

49 49.0 49.0 73.0

23 23.0 23.0 96.0

4 4.0 4.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat puas

puas

netral

tidak puas

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

y.15

26 26.0 26.0 26.0

44 44.0 44.0 70.0

27 27.0 27.0 97.0

3 3.0 3.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat puas

puas

netral

tidak puas

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

y.17

34 34.0 34.0 34.0

50 50.0 50.0 84.0

11 11.0 11.0 95.0

5 5.0 5.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat puas

puas

netral

tidak puas

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent



 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

y.18

22 22.0 22.0 22.0

44 44.0 44.0 66.0

31 31.0 31.0 97.0

3 3.0 3.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat puas

puas

netral

tidak puas

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

y.19

25 25.0 25.0 25.0

47 47.0 47.0 72.0

17 17.0 17.0 89.0

10 10.0 10.0 99.0

1 1.0 1.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat puas

puas

netral

tidak puas

sangat tidak puas

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

y.20

27 27.0 27.0 27.0

43 43.0 43.0 70.0

23 23.0 23.0 93.0

5 5.0 5.0 98.0

2 2.0 2.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat puas

puas

netral

tidak puas

sangat tidak puas

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

y.21

25 25.0 25.0 25.0

44 44.0 44.0 69.0

24 24.0 24.0 93.0

5 5.0 5.0 98.0

2 2.0 2.0 100.0

100 100.0 100.0

sangat puas

puas

netral

tidak puas

sangat tidak puas

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


