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ABSTRACT
BEHAVIOR AND MARKETING MIX ANALYSIS OF FAST FOOD
SERVICE WITH ROASTED CHICKEN AS THE MAIN MENU
(Case Study on The Canteen Campus)

By
Mahesa Reyhan Prayoga

This study aimed to determine the profile and behavior of consumers of
University of Lampung students to fast food products main menu roasted chicken
and to know the level of importance and performance of attributes that influence it
also to prepare marketing mix recommendations. This research was conducted by
behavior and consumer satisfaction survey method toward 77 students through
interview and filling questionnaire. The obtained data had analyzed using
descriptive analysis, Importance Performance Analysis, and Customer
Satisfication Index.

Based on the survey to the majority the consumers were female students (67
persons) with the age of 20-24 years as many as 46 persons. The initial consumer
motivation was easy to get (29 persons) while the benefits sought was delicious
taste (37 persons). Sources of information obtained came from friends (53
persons) where sense was the main focus attribute (54 persons). Consumers
performed an alternative evaluation of taste attributes (45 persons) and the time of
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purchase was during the day (43 persons). Consumers felt quite satisfied (43
persons) and decided to make repurchase (71 persons).

The results of the analysis of Importance Performance Analysis showed that the
serving time was the main priority. Attributes performed well in accordance with
the interest of consumers were spices, textures, hygiene products, hospitality in
service and comfort of the place. Low-performance attributes were product
performance, discounts on certain events, selection of advertising media used,
preparing containers and size per serving. Attributes that had excessive
performance levels but were not valued too much by the consumer were the price,
the scent and the ease of reaching the location. The result of analysis of Customer
Satisfication Index (CSI) obtained value equal to 86,56% that consumer felt very
satisfied. Recommendations related to the marketing mix (7P) were that the
producer need to improve the product variables, appearance and the preparing
containers. Variables of promotion, discounts on certain events and actively
promoting in social media.

Keywords: case study, consumer behavior and satisfaction, fast food, grilled
chicken, marketing mix

ABSTRAK
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil dan perilaku konsumen
mahasiswa Universitas Lampung terhadap produk makanan cepat saji menu
utama ayam bakar serta mengetahui tingkat kepentingan dan kinerja atribut-atribut
yang mempengaruhinya dan menyusun rekomendasi bauran pemasaran. Penelitian
ini dilakukan dengan metode survei perilaku dan kepuasan konsumen terhadap 77
mahasiswa melalui wawancara dan pengisian kuesioner. Data yang diperoleh
dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif,

Importance Performance

Analysis, dan Customer Satisfication Index.

Berdasarkan hasil survey mayoritas konsumen mahasiswa berjenis kelamin
perempuan sebanyak 67 orang dengan usia 20-24 tahun sebanyak 46 orang.
Adapun motivasi awal konsumen adalah mudah didapat (29 orang) sedangkan
manfaat yang dicari adalah rasanya enak (37 orang). Sumber informasi yang
diperoleh berasal dari teman (53 orang) dimana rasa adalah atribut yang menjadi
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fokus utama (54 orang). Konsumen melakukan evaluasi alternatif pada atribut
rasa

(45 orang) dan waktu pembelian adalah pada siang hari (43 orang).

Konsumen merasa cukup puas (43 orang) dan memutuskan untuk melakukan
pembelian kembali (71 orang).

Hasil analisis Importance Performance Analysis menunjukan bahwa kecepatan
penyajian menjadi prioritas utama. Atribut yang kinerjanya baik sesuai dengan
kepentingan konsumen adalah bumbu, tekstur, higienitas produk, keramahan
dalam pelayanan dan kenyamanan tempat. Atribut dengan kinerja rendah adalah
penampilan produk, potongan harga pada event tertentu, pemilihan media iklan
yang digunakan, wadah penyajian dan ukuran per saji. Atribut yang memiliki
tingkat kinerja berlebihan namun tidak dinilai terlalu penting oleh konsumen
adalah harga, aroma dan kemudahan menjangkau lokasi. Hasil analisis Customer
Satisfication Index (CSI) diperoleh nilai sebesar 86,56% yaitu konsumen merasa
sangat puas. Rekomendasi terkait bauran pemasaran (7P) adalah produsen perlu
memperbaiki variabel produk yaitu penampilan dan wadah penyajian serta
promosi yaitu potongan harga pada event tertentu dan aktif melakukan promosi di
media sosial.

Kata kunci : ayam bakar, bauran pemasaran, makanan cepat saji, perilaku dan
kepuasan konsumen, studi kasus
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan industri makanan dan minuman berkembang semakin pesat di
Indonesia. Berdasarkan data Kementrian Perindustrian Republik Indonesia pada
triwulan I tahun 2015 pertumbuhan industri makanan dan minuman nasional
mencapai 8,16%. Salah satu jenis industri makanan yang menawarkan pelayanan

yang cepat dan harga yang relatif rendah adalah industri makanan cepat saji.
Menurut Fast Food Facts (2013), restoran cepat saji memiliki menu yang umumnya
ditempatkan di atas meja dan tidak memberikan waktu menunggu. Berkembangnya

restoran atau kantin yang menyediakan makanan cepat saji saat ini tidak lepas dari
perubahan gaya hidup dan daya beli masyarakat.

Gaya hidup masyarakat terhadap konsumsi makanan cepat saji tentunya memiliki
pengaruh yang besar. Berdasarkan penelitian Indrabudi (2014), mayoritas
pengunjung salah satu restoran yang menjual makanan cepat saji ayam goreng
tepung di Kota Depok adalah kalangan remaja dengan usia 17-23 tahun. Selain
itu berdasarkan penelitian yang dilakukan Rahayu (2015) sebanyak 63,8 %
mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara memiliki
pengetahuan yang baik terhadap makanan cepat saji. Sebanyak 53,8 %
mahasiswa tersebut memiliki tindakan yang baik terhadap makanan atau restoran
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cepat saji. Menurut hasil penelitian Widyantara (2014) sebanyak 58,4%
responden mahasiswa Universitas Lampung sering mengkonsumsi makanan cepat
saji. Hal tersebut menyebabkan produsen atau kantin yang menjual makanan
cepat saji terutama di sekitar wilayah Universitas Lampung banyak diminati
terutama oleh konsumen mahasiswa karena selain harga yang murah, produk yang
ditawarkan memiliki rasa atau menu yang disukai.

Salah satu menu yang sering ditawarkan oleh pihak produsen adalah makanan
cepat saji dengan menu utama ayam. Berkembangnya makanan cepat saji menu
utama ayam tentunya tidak terlepas dari variasi menu ayam seperti ayam goreng,
ayam bakar dan ayam berkuah (Ari dan Windiani, 2014) yang saat ini disajikan
dengan cepat saji. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya produsen atau kantin
terutama di wilayah kampus Universitas Lampung yang menawarkan menu
tersebut. Berdasarkan pengamatan pendahuluan yang dilakukan di lingkungan
Universitas Lampung, beberapa menu yang mudah ditemukan antara lain ayam
bakar, ayam goreng, ayam penyet, ayam kuah santan, ayam goreng tepung dan
ayam lada hitam. Banyaknya jenis produk yang ditawarkan dipengaruhi oleh
beberapa faktor. Menurut Musaddad (2011), faktor utama yang menyebabkan
konsumen puas sehingga melakukan pembelian kembali terhadap suatu produk
adalah cita rasa dan harganya. Pada penelitian yang dilakukan Urfana dan Beby
(2013) menyatakan bahwa konsumen yang membeli suatu produk makanan cepat
saji ayam goreng tepung di kota Medan dipengaruhi oleh faktor kebudayaan,
sosial, pribadi dan psikologi. Faktor lain yang dapat mempengaruhi banyaknya
konsumen membeli makanan cepat saji menu utama ayam adalah perilaku dan
preferensi dari konsumen itu sendiri. Di sisi lain banyak produsen yang menjual
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makanan dengan menu utama ayam didukung oleh stabilnya pasokan ayam
terutama di wilayah Bandar Lampung (Sukarta, 2016).

Perilaku konsumen menurut Kotler dan Keller (2012) menjelaskan bahwa
perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu budaya,
sosial, kepribadian dan psikologis. Perilaku konsumen juga menggambarkan
preferensi konsumen yang dapat diartikan kesukaan, pilihan atau sesuatu hal yang
lebih disukai konsumen. Preferensi ini terbentuk dari persepsi konsumen terhadap
suatu produk (Munandar et al., 2012). Persepsi konsumen terkait dengan
makanan cepat saji menu utama ayam sangat erat dengan kepuasan terhadap
produk tersebut. Namun permasalahan yang muncul adalah belum diketahui
perilaku dan kepuasan konsumen mahasiswa Universitas Lampung terhadap
makanan cepat saji menu utama ayam. Oleh karena itu perlu dilakukan studi
mengenai perilaku dan kepuasan konsumen terhadap makanan cepat saji dengan
menu utama ayam.

1. 2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Mengetahui profil dan perilaku konsumen mahasiswa Universitas Lampung
terhadap produk makanan cepat saji menu utama ayam bakar.
2. Mengetahui tingkat kepentingan dan kinerja atribut-atribut yang mempengaruhi
kepuasan konsumen terhadap produk makanan cepat saji menu utama ayam
bakar.
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3. Menyusun rekomendasi bauran pemasaran yang sesuai berdasarkan hasil
survei perilaku dan kepuasan konsumen.

1.3 Manfaat

Memberikan gambaran mengenai perilaku dan kepuasan konsumen mahasiswa di
Universitas Lampung terhadap makanan cepat saji menu utama ayam, serta
sebagai masukan terhadap pelaku usaha mengenai analisis atribut produk
makanan cepat saji berdasarkan hasil survei perilaku dan kepuasan konsumen
guna perbaikan produk dan pemasarannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Makanan Cepat Saji

Fast food atau makanan cepat saji merupakan jenis makanan yang sangat mudah
ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya makanan cepat saji yang
banyak dijual dan dikonsumsi seperti burger, pizza dan sandwich. Berdasarkan
pertimbangan kecepatan dalam persiapan, penyajian makanannya, fast food adalah
makanan yang dapat disiapkan untuk pelayanan dan konsumsi yang menggunakan
waktu sesingkat mungkin dan makanan yang dapat dimakan secara cepat. Orang
Amerika mengatakan katagori fast food adalah makanan yang murahan, artinya
yang “memiliki biaya terendah”. Fast food didefinisikan, pertama: sebagai
makanan yang dapat disajikan dalam waktu sesingkat mungkin; kedua, makanan
yang dapat dikonsumsi secara cepat (Bertram, 1975) di dalam Haryati (2000).

Kehadiran makanan cepat saji dalam industri makanan di Indonesia
mempengaruhi pola makan kaum remaja di kota. Khususnya bagi remaja tingkat
ekonomi menengah ke atas, restoran makanan cepat saji merupakan tempat yang
tepat untuk bersantai. Makanan cepat saji ditawarkan dengan harga terjangkau
dengan kantong mereka, pelayanannya cepat dan jenis makanannya memenuhi
selera. Secara umum makanan cepat saji mengandung kalori, kadar lemak, gula
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dan sodium (Na) yang tinggi tetapi rendah serat, vitamin. Makanan cepat saji
adalah gaya hidup remaja (Indrabudi, 2014).

2.2. Penggolongan Makanan Cepat Saji

Restoran fast food terbagi menjadi dua golongan besar. Golongan pertama
didasarkan pada kronologi sejarah perkembangan fast food, maka tipe fast food di
Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu :
1) Coffee shop gaya Amerika seperti Mc Donald’s, Burger King, Kentucky
Fried Chicken.
2) Restoran tradisional gaya Indonesia seperti restoran Padang dan warung
tegal, dan
3) Restoran bentuk baru yaitu mengaitkan produk baru dengan lokasi yang
strategis, contohnya Hard Rock Café (Hubeis, 1993).

Penggolongan berikutnya berdasarkan menu. Jika dilihat dari menu yang
ditawarkan, maka fast food di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua macam.
Pertama, bermenu barat seperti hamburger, sandwich, pizza, ayam goreng,kentang
goreng, salad, dan beraneka jenis roti. Kedua, bermenu tradisional seperti
ketoprak, taoge goreng, lontong sayur, karedok, empek-empek, es campur, pisang
goreng, tahu goreng, wedang jahe dan bandrek (Hubeis, 1993). Menurut Tarigan
(2011) yang tergolong dalam makanan cepat saji modern antara lain hamburger,
ayam goreng kentucky, pizza, spagehetti, chicken nugget. kentang goreng (french
fries), donat dan makanan cepat saji yang tradisional adalah mie instant, bakso, mie
ayam, gorengan, dan siomay. Sedangkan menurut Fast Food Facts (2013) restoran
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cepat saji memiliki menu yang umumnya ditempatkan di atas meja dan tidak
memberikan waktu menunggu . Pelanggan biasanya membayar sebelum makan dan
bebas memilih tempat untuk duduk. Namun di Indonesia yang lebih dikenal

sebagai fast food adalah makanan yang bermenu barat. Sejak masuknya makanan
luar yang ditandai dengan berdirinya restoran atau rumah makan asing, barulah
penjual makanan cepat saji menjadi populer di Indonesia.

2.3. Makanan dengan Menu Utama Ayam

Daging ayam merupakan merupakan salah satu bahan makanan yang cukup popular
di masyarakat, yang biasa dijual di pasaran dalam bentuk karkas ayam utuh maupun
potongan karkas. Gambaran nilai gizi daging ayam (ayam broiler) dapat dilihat pada
tabel berikut

Tabel 1. Kandungan Gizi Daging Ayam per 100 g

Zat Gizi

Kadar

Protein

18,2 g

Kalsium

14 mg

Lemak

25 g

Energi

302 Kkal

Fosfor

200 mg

Fe

1.5 mg

Vitamin A

810 SI

Vitamin B

0,08 mg

Air

55,9 g

Sumber : Persatuan Ahli Gizi Indonesia (2009)
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Pada perkembangannya daging ayam digunakan pada berbagai macam masakan.
Saat ini mudah ditemui banyak variasi menu ayam, tabel di bawah akan
memperlihatkan beberapa variasi olahan menu ayam.
Tabel 2. Beberapa Variasi Menu Ayam

No
1

2

3

4

Jenis Menu
Menu Ayam Goreng

Menu Ayam Tumis

Menu Ayam Bakar

Menu Ayam Berkuah

Variasi Menu
-

Ayam Goreng Kremes

-

Ayam Penyet

-

Ayam Goreng Pedas

-

Ayam Lada Hitam

-

Ayam Bumbu Kecap

-

Ayam Rica-rica

-

Ayam Bakar Padang

-

Ayam Bakar Kalasan

-

Ayam Bakar Kecap

-

Ayam Gulai

-

Ayam Kuah Opor

Sumber : Ari dan Windiani, (2014)

Restoran atau penjual dengan menu utama ayam berbagai variasi bumbu dan cara
pengolahannya pun dapat kita temukan dengan mudah. Berdasarkan pengamatan
secara langsung di wilayah kampus Universitas Lampung terdapat sekitar 20
kantin yang menyediakan makanan cepat saji dengan menu utama ayam.
Berbagai variasi menu ditawarkan seperti ayam bakar, ayam penyet, ayam goreng
tepung, ayam kuah santan dan ayam goreng.
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2.4. Perilaku dan Kepuasan Konsumen

Perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam
mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa
yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Sedangkan menurut
Kotler dan Keller (2012) menjelaskan bahwa perilaku pembelian konsumen
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor budaya, sosial, kepribadian dan
psikologis sedangkan preferensi konsumen dapat berarti kesukaan, pilihan atau

sesuatu hal yang lebih disukai konsumen.

Menurut Kotler dan Armstrong (2012) kepuasan konsumen tergantung pada kinerja
produk yang dirasakan relatif terhadap harapan pembeli. Jika kinerja produk sesuai
dengan harapan, konsumen merasa puas. Jika kinerja produk melebihi harapan,
konsumen merasa sangat puas atau senang. Sebaliknya, jika kinerja produk berada di
bawah harapan konsumen, konsumen merasa tidak puas. Pada suatu produk atributatribut tertentu yang memiliki kinerja sesuai dengan harapan konsumen tentunya
perlu dipertahankan agar tetap mempertahankan kepuasan konsumen.

2.4.1. Faktor pembelian konsumen

Menurut Levens (2010) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
pembelian konsumen terhadap suatu produk yaitu :
1. Pengaruh personal yaitu identitas diri, kepribadian, gaya hidup, usia,
pekerjaan/pendidikan, kekayaan.
2.

Pengaruh psikologis yaitu persepsi, motivasi, attitude.

3.

Pengaruh situasional yaitu lingkungan pembelian, waktu, kondisi.
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4. Pengaruh sosial yaitu kultur, subkultur, kelas sosial, gender dan peran
keluarga.

Menurut Sumarwan dalam Sunyoto (2013), untuk mengetahui konsumsi
produk atau penggunaan produk yang lebih mendalam, maka perlu mengetahui
tiga hal yaitu :
1. Frekuensi Konsumsi
Hal ini menggambarkan seberapa sering suatu produk dipakai atau
dikonsumsi.
2. Jumlah Konsumsi
Menggambarkan kuantitas produk yang digunakan oleh konsumen.
3. Tujuan Konsumsi
Hal yang menyebabkan konsumen mengkonsumsi suatu produk atau barang.

2.4.2. Preferensi konsumen

Preferensi konsumen dapat berarti kesukaan, pilihan atau sesuatu hal yang
lebih disukai konsumen. Preferensi ini terbentuk dari persepsi konsumen
terhadap produk (Munandar et al., 2012). Suatu produk atau jasa akan
memiliki persepsi yang berbeda bagi setiap orang. Oleh karena itu preferensi
konsumen dapat digunakan untuk mengenali hal hal yang berhubungan dengan
sebab konsumen menggunakan atau membeli produk tersebut. Preferensi dapat
diketahui dengan mengukur tingkat kegunaan dan nilai relatif penting setiap
atribut yang terdapat dalam suatu produk. Penilaian terhadap suatu produk
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menggambarkan sikap konsumen terhadap produk tersebut dan sekaligus dapat
mencerminkan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi produk.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2012) didapatkan 8 faktor
yang mempengaruhi preferensi konsumen. Faktor-faktor tersebut adalah
kualitas produk dan pelayanan, fasilitas hiburan, layout restoran, jaminan,
perhatian, kemampuan komunikasi dan penampilan pelayan, penyajian
makanan, dan keunggulan.

2.4.3. Pengambilan keputusan
Kotler dan Armstrong (2012) menjelaskan proses pengambilan keputusan
konsumen berdasarkan 5 tahap yaitu :
1. Pengenalan kebutuhan, yaitu konsumen menyadari akan adanya
kebutuhan. Konsumen menyadari adanya perbedaan antara kondisi
sesungguhnya dengan kondisi yang di harapkan.
2. Pencarian informasi, yaitu konsumen ingin mencari lebih banyak
konsumen yang mungkin hanya memperbesar perhatian atau melakukan
pencarian informasi secara aktif.
3. Evaluasi alternatif, yaitu mempelajari dan mengevaluasi alternatif
yang diperoleh melalui pencarian informasi untuk mendapatkan alternatif
pilihan terbaik yang akan digunakan untuk melakukan keputusan pembelian.
4. Keputusan membeli, yaitu melakukan keputusan untuk melakukan
pembelian yang telah diperoleh dari evaluasi alternatif terhadap merek yang
akan dipilih.
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5. Perilaku sesudah pembelian, yaitu keadaan dimana sesudah
pembelian terhadap suatu produk atau jasa maka konsumen akan mengalami
beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan.
Menurut penelitian yang dilakukan Indrabudi (2014) dengan judul Analisis
Keputusan Pembelian dan Sikap Konsumen Terhadap Produk Restoran
Kentucky Fried Chicken (KFC) (Studi Kasus Konsumen KFC Margonda
Depok. Proses pengambilan keputusan konsumen pada tahap pengenalan
kebutuhan, motivasi konsumen dalam melakukan pembelian adalah karena cita
rasa produk yang enak dan untuk menghilangkan rasa lapar. Pada tahap
pencarian informasi, konsumen mengetahui produk melalui sumber komersial
yaitu iklan, wiraniaga, situs web, penyalur, kemasan dan tampilan dimana
media televisi yang paling berpengaruh sebagai sumber informasi. Pada tahap
evaluasi alternatif, pertimbangan pertama kali konsumen adalah cita rasa
produk. Tahap keputusan pembelian konsumen membeli produk secara tidak
terencana. Konsumen melakukan pembelian sebanyak dua kali dalam sebulan.
Pada tahap pasca pembelian, mayoritas konsumen merasa puas dan akan
melakukan pembelian kembali. Selain itu konsumen merekomendasikan
produk kepada rekannya.

2.5. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk
merangkum sekumpulan data dalam bentuk yang mudah dibaca. Hal ini bertujuan
untuk memberikan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik.
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Menurut Wirartha (2006), analisis deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data
untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala, juga
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan status objek saat ini.
Analisis deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan
atau peristiwa sebagaimana adanya. Hasil penelitian lebih ditekankan pada
pemberian gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek
yang diselidiki.

2.6. Importance and Performance Analysis (IPA)

Important Performance Analysis dirumuskan oleh Martilla dan James (1977) dan
dikembangkan lebih lanjut oleh Blake et al., (1978). IPA bertujuan sebagai cara
untuk mengerti kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga dapat menjadi acuan
manajemen mengambil keputusan untuk memberikan respon. Metode Important
Performance Analysis (IPA) menggambarkan kinerja (performance) sebuah
produk dibandingkan dengan harapan atau tingkat pentingnya (importance) yang
dipersepsikan oleh konsumen dalam bentuk matriks IPA. Apabila skor tingkat
kinerja sesungguhnya lebih atau sama dengan harapan atau tingkat kepentingan
maka responden dikategorikan puas sedangkan bila tingkat pelaksanaan
sesungguhnya kurang dari harapan atau tingkat kepentingan responden
dikategorikan tidak puas. Matriks IPA yang terdiri dari sumbu X dan Y dibagi
atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus
pada titik-titik (X.Y) dimana X merupakan rata-rata dari rata-rata skor kinerja
produk. Atribut Y adalah rata-rata skor tingkat harapan seluruh atribut yang akan
mempengaruhi kepuasan konsumen.
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Masing-masing atribut diposisikan dalam sebuah diagram, dimana skor rata-rata
penilaian pada tingkat pelaksanaan (kinerja) x menunjukkan posisi suatu atribut
pada sumbu x sementara posisi atribut pada sumbu y ditunjukkan oleh skor
rata-rata tingkat kepentingan (harapan) pengunjung terhadap sumbu yi.

Keterangan:
x = Skor rata-rata tingkat kepuasan / kinerja
y = Skor rata-rata tingkat kepentingan
n = Jumlah responden

Hubungan antara tingkat kepuasan (kinerja) dan tingkat kepentingan ditentukan
dengan menggunakan diagram kartesius. Diagram kartesius merupakan suatu
bangun yang dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang
berpotongan tegak lurus pada titik-titik ( x , y ), dimana x adalah rata-rata dari
rata-rata skor tingkat kinerja atau kepuasan konsumen seluruh faktor atau atribut
dan y merupakan rata-rata dari rata-rata skor tingkat kepentingan seluruh faktor
yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Titik tersebut diperoleh dari rumus:

Keterangan :
= Skor rata-rata dari tingkat kepuasan seluruh atribut komponen mutu
pelayanan dan kinerja
= Skor rata-rata dari tingkat kepentingan seluruh atribut komponen
mutu pelayanan dan kinerja
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k = Banyaknya atribut dari komponen mutu pelayanan dan kinerja yang
mempengaruhi kepuasan konsumen
Hasil perhitungan diatas akan dinyatakan dalam matriks IPA. Matriks IPA
diperlukan untuk penjabaran tingkat kinerja dan kepuasan konsumen. Kuadran I
merupakan daerah prioritas utama, kuadran II merupakan daerah yang harus
dipertahankan, kuadran III merupakan daerah prioritas rendah dan kuadran IV
merupakan daerah berlebihan.

Gambar 1. Bentuk matrik Importance Performance Analysis (Martilla dan James,
1977).

Kuadran I : Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting
oleh konsumen tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai seperti
yang diharapkan (tingkat kepuasan yang diperoleh masih sangat rendah).
Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan kinerjanya.
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Kuadran II : Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting
oleh konsumen dan faktor-faktor dianggap oleh konsumen sudah sesuai dengan
yang dirasakannya sehingga tingkat kepuasanya relatif tinggi. Kinerja suatu
variabel dan harapan konsumen berada pada tingkat tinggi sehingga perusahaan
cukup mempertahankan kinerjanya.

Kuadran III : Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang
penting oleh pelanggan dan pada kenyataanya kinerjanya tidak terlalu istimewa.
Kinerja suatu variabel dan harapan konsumen berada pada tingkat rendah
sehingga perusahaan belum perlu melakukan perbaikan.

Kuadran IV : Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap
kurang penting oleh pelanggan dan dirasakan terlalu berlebih-lebihan. Kinerja
perusahaan lebih tinggi daripada harapan konsumen sehingga perlu menurunkan
kinerja agar dapat mengefisienkan sumberdaya.

2.7. Customer Satisfication Index (CSI)

Customer Satisfaction Indeks (CSI) digunakan untuk menentukan tingkat
kepuasan pelanggan secara menyeluruh dengan pendekatan yang
mempertimbangkan tingkat harapan dan kinerja dari atribut-atribut kualitas
jasa yang diukur (Santoso, 2006).
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Metode pengukuran CSI meliputi tahap-tahap berikut ini (Startford, 2004) :
1. Menghitung weighting factors, yaitu mengubah nilai kepentingan (important
score) menjadi angka persentase, sehingga mendapatkan total weighting
factors 100%.
2.

Menghitung weighting score, yaitu nilai perkalian antara nilai kepuasan
(satisfaction score) dengan weighting factors.

3.

Menghitung weighting average, yaitu menjumlahkan weighting score dari
semua atribut kualitas jasa.

4.

Menghitung satisfication index, yaitu weighting average dibagi skala
maksimum yang digunakan yang kemudian dikali 100%.

Tingkat kepuasan responden secara menyeluruh dapat dilihat dari kriteria
tingkat kepuasan nasabah. Adapun kriterianya sebagai berikut (Startford, 2004) :
0,00 – 0,34 = tidak puas
0,35 – 0,50 = kurang puas
0,51 – 0,65 = cukup puas
0,66 – 0,80 = puas
0,81 – 1,00 = sangat puas

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2009) mengenai kepuasan
mahasiswa didapatkan nilai CSI sebesar 59,82%. Hal inimenunjukan bahwa
konsumen cukup puas karena rentang nilai CSI berada antara 0,51 – 0,65.
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2.8. Bauran Pemasaran

Lovelock et al., (2010), ketika kita ingin mengembangkan strategi untuk barang
manufaktur, pemasar biasanya mengacu pada empat elemen dasar strategis
yaitu produk (product), harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion).
Istilah yang dipakai untuk menyebut keempatnya biasnya disebut sebagai “4P”
dari bauran pemasaran (marketing mix). Bauran pemasaran tradisional ini
tidak meliputi pengelolaan antarmuka dengan pelanggan (customer interface).
Hurriyati (2005) mengemukakan konsep bauran traditional marketing mix
(pemasaran tradisional) terdiri dari 4P, yaitu produk, harga, tempat/lokasi dan
promosi. Menurut Tjiptono (2005) perkembangannya penerapan 4P dipandang
terlalu sempit hal ini karena :
1. Karakteristik intangible pada jasa diabaikan dalam kebanyakan
analalisis mengenai bauran pemasaran.
2. Unsur harga mengabaikan fakta bahwa banyak jasa yang diproduksi
oleh sector public tanpa pembebanan harga akhir pada konsumen akhir.
3. Mengabaikan promosi jasa yang dilakukan personil produksi tepat pada
saat konsumsi jasa
4. Oversimplifikasi terhadap unsur-unsur distribusi yang relevan dengan
keputusan distribusi jasa strategic.
5. Pendekatan bauran pemasaran juga dianggap mengabaikan masalahmasalah dalm mendefinisikan konsep kualitas pada intangible service.
6. Bauran pemasaran tradisional melupakan arti penting orang (people),
baik dari produsen, konsumen maupun pelanggan.
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Kelemahan-kelemahan tersebut mendorong para pakar pemasaran untuk
mendefinisikan ulang bauran pemasaran sehingga lebih apikastif untuk sector
jasa. Hasil dari perkembangan 4P tradisional adalah 7P (Product, Price, Place,
People, Physical Evidence, Process) (Yazid, 2001). Secara kolektif, keseluruhan
tujuh elemen (7P) dari bauran pemasaran menunjukkan unsur-unsur yang
dibutuhkan untuk menciptakan strategi yang layak dalam memenuhi kebutuhan
pelanggan sekaligus menghasilkan laba dalam pasar yang kompetitif (Lovelock et
al., 2010) adalah sebagai berikut :

2.8.1. Product (Produk)

Sebuah produk jasa terdiri dari seluruh elemen pemberian layanan, baik
berwujud maupun nirwujud, yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Dalam
merancang konsep sebuah layanan, proposisi nilai harus mencakup dan
menyatukan tiga komponen: (1) produk inti, (2) produk tambahan dan (3)
proses penghantaran.

2.8.2. Price (Harga)
Harga adalah berapa nilai yang dikenanakan atas unit jasa tertentu pada
waktu tertentu. Landasan strategi penetapan harga adalah tiga kaki dalam
penetapan harga tripod :
(1) Biaya yang harus ditutup perusahaan menentukan harga minimum atau
dasarnya,
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(2) Persepsi nilai pelanggan atas tawaran jasa menentukan harga maksimum
atau plafonnya,
(3) Harga yang dikenakan dalam jasa pesaing menentukan, antara kisaran
harga dasar dan plafon, berapa harga yang bisa ditentukan.

2.8.3. Place (Tempat)

Place dapat memiliki arti yang berbeda, pada unit usaha yang memproduksi
barang, place berarti saluran distribusi dari barang yang diproduksi agar sampai
ke tangan konsumen. Namun bagi unit usaha yang memproduksi jasa,
place berarti tempat yang digunakan untuk menyampaikan jasa kepada
konsumen sebagai tujuan akhir dari jasa yang disediakan. Place (tempat
pelayanan) merupakan keputusan manajemen mengenai kapan, dimana,
dan bagaimana menyajikan layanan yang baik kepada pelanggan

2.8.4. Promotion (Promosi)

Promosi merupakan paduan spesifik iklan, promosi penjualan, hubungan
masyarakat, penjualan personal, dan sarana pemasaran langsung yang
digunakan perusahaan untuk mengomunikasikan nilai pelanggan secara
persuasif dan membangun hubungan pelanggan. Menurut Kotler dan
Amstrong (2012), terdapat lima sarana promosi yaitu :
1. Periklanan (advertising) adalah semua bentuk terbayar presentasi
nonpribadi dan promosi ide, barang, atau jasa dengan sponsor tertentu.
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2. Promosi penjualan (sales promotion) adalah insentif jangka pendek
untuk mendorong pembelian atau penjualan produk atau jasa.
3. Hubungan masyarakat (public relation) adalah membangun hubungan
baik dengan berbagai kalangan untuk mendapatkan publisitas yang
diinginkan, membangun citra perusahaan yang baik, dan menangani
atau menanggapi rumor, berita, dan kejadian tidak menyenangkan.
4. Penjualan personal (personal selling) yaitu Presentasi pribadi oleh
wiraniaga perusahaan untuk tujuan menghasilkan penjualan dan
membangun hubungan pelanggan.
5. Pemasaran langsung (direct marketing) yaitu Hubungan langsung
dengan konsumen individual yang ditargetkan secara cermat untuk
memperoleh respons segera dan membangun hubungan pelanggan yang
langgeng.

2.8.5. Process (Proses)

Proses menggambarkan metode dan rentetan waktu di mana sistem operasi jasa
bekerja dan merinci bagaimana mereka berkaitan satu sama lain untuk
menciptakan tawaran nilai (value proposition) yang dijanjikan kepada
pelanggan.

2.8.6. People (SDM)
Pegawai yang bekerja di dalam pekerjaan yang berhadapan dengan pelanggan
menjadi input utama dalam menghantarkan keunggulan layanan dan
keunggulan bersaing.
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2.8.7. Physical Evidence (Bukti Fisik)

Kondisi fisik lingkungan layanan yang dialami oleh pelanggan menjadi
peranan penting dalam membentuk pengalaman layanan dan memperkuat
(atau mengurangi) kepuasan pelanggan, khususnya pada jasa dengan tingkat
kontak yang tinggi dan melibatkan manusia dalam prosesnya.

Widarko dan Hairuddin (2012) melakukan penelitian terhadap pengaruh bauran
pemasaran di sebuah restoran. Analisis terhadap bauran pemasaran dilakukan
terhadap 7 elemen bauran pemasaran (7P) yaitu, product, price, place,
promotion, people, process dan physical evidence. Hasil penelitian tersebut
menunjukan bahwa bauran pemasaran menunjukan pengaruh terhadap
penilaian konsumen.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Universitas Lampung pada bulan Oktober sampai
dengan November 2016.

3.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, komputer, software
pengolahan data Microsoft Office dan program analisis statistik SPSS 23.

3.3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei perilaku dan
kepuasan konsumen terhadap produk makanan cepat saji dengan menu utama
ayam. Kemudian data yang diperoleh ditabulasikan, disajikan dalam bentuk tabel
dan grafik lalu dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, Importance
Performance Analysis (IPA) beserta bauran pemasaran dan Customer Satisfication
Index (CSI).
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3.4. Pelaksanaan Penelitian

Pada awal penelitian dilakukan survei pendahuluan mengenai pengamatan
makanan cepat saji menu utama ayam yang disukai konsumen mahasiswa di
lingkungan kampus Universitas Lampung. Adapun hasil pengamatan tersebut
dapat dilihat pada tabel 3 di bawah.

Tabel 3. Data Menu Ayam di Kantin Sekitar Wilayah Unila

No

Nama Kantin

1

A (FP)

2

B (FE)

3

C (JMU)

4

D (FISIP)

5

E (FKIP)

6

F (FK)

Jumlah Menu
Ayam yang tersedia

Penjualan selama 1
minggu

Jumlah Menu Ayam
Terbanyak

-Ayam Bakar
-Ayam Goreng
-Ayam Sambal

-20 porsi
-20 porsi
-50 porsi

-Ayam sambel

-Ayam Bakar
-Ayam Goreng

-40 porsi
-30 porsi

-Ayam Bakar

-Ayam Bakar
-Ayam Goreng Lada
Hitam
-Ayam Goreng Cabe
Ijo

-70 porsi
-40 porsi
-30 porsi

-Ayam Bakar

-Ayam Goreng
-Ayam Bakar
-Ayam Tumis Kecap

-60 porsi
-30 porsi
-40 porsi

-Ayam Bakar

-Ayam Bakar
-Ayam Goreng
-Ayam Pepes
-Ayam Goreng
Tepung
-Ayam Tumis Cabe
Ijo
-Ayam Bakar
-Ayam Sayur
-Ayam Penyet

-60 porsi
-40 porsi
-30 porsi
- 60 porsi
-30 porsi
-30 porsi
-20 porsi
- 50 porsi

-Ayam Bakar

-Ayam Goreng Tepung

Sumber : pengamatan langsung pada kantin-kantin yang tersebar di wilayah
Universitas Lampung selama 1 minggu

Keterangan : FP = Fakultas Pertanian
FE = Fakultas Ekonomi
JMU = Jalur Masuk Unila
FKIP = Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
FK = Fakultas Kedokteran
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Berdasarkan data hasil survei pendahuluan, maka didapat bahwa produk yang
paling banyak terjual selama 1 minggu adalah ayam bakar di kantin C. Survei
perilaku dan kepuasan konsumen akan diadakan di kantin C dengan produk ayam
bakar.

Penelitian dilanjutkan survei perilaku dan kepuasan konsumen ini dilakukan
dengan menyebar kuisioner pada responden dengan jumlah sesuai dengan metode
penentuan responden yang digunakan. Kuisioner yang digunakan adalah
kuisioner dengan pertanyaan tertutup. Kriteria responden yang dituju adalah
konsumen mahasiswa yang pernah membeli makanan cepat saji menun utama
ayam bakar di kantin C (kantin Ayam Boele).

3.4.1. Metode penentuan jumlah responden

Metode penentuan responden pada penelitian ini adalah metode accidental
sampling, dalam hal ini responden yang digunakan adalah mahasiswa Universitas
Lampung. Berdasarkan data BAK Unila (2015) jumlah total mahasiswa
Universitas Lampung sebanyak 22.621 orang. Jumlah responden yang diperlukan
untuk mewakili jumlah populasi mahasiswa Universitas Lampung ditentukan
dengan menggunakan rumus penentuan responden menurut Sugiarto, dkk.,
(2013).

Rumus perhitungan sampel (Sugiarto, dkk., 2013) yaitu :
N Z2 S2
N d2 + Z2 S2

n =

=

22.621 (1,96)2 (0,05)
22.621 (0.05)2 x (1,96)2 (0,05)
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= 76,5719242
Keterangan :
n = Jumlah sampel
N = Jumlah populasi
S2 = Variasi sampel (5% = 0,05)
Z = Tingkat kepercayaan (95% = 1,96)
d = Derajat penyimpangan (5% = 0,05)

Persentase kelonggaran yang digunakan adalah 5%. Jumlah responden yang
diambil berdasarkan rumus tersebut adalah 76,563220 atau 77 responden
mahasiswa.

3.4.2. Penyusunan kuisioner

Kuisioner merupakan data primer dalam melaksanakan penelitian ini.
Kuisioner yang disusun terdiri dari pertanyaan-pertanyaan tertutup mengenai
profil dan perilaku konsumen yaitu 5 tahap pengambilan keputusan
(pengambilan keputusan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan
pembelian dan keputusan pembelian). Pertanyaan dilanjutkan mengenai
kinerja dan kepentingan atribut-atribut yang berkaitan dengan elemen bauran
pemasaran makanan cepat saji dengan menu utama ayam bakar. Dalam
penelitian ini strategi bauran pemasaran (7P) terdiri dari product (produk),
place (tempat), price (harga), promotion (promosi), people (orang),
process (proses), dan physical evidance (bukti fisik).Tabel 4 di bawah
memperlihatkan mengenai atribut penilaian yang digunakan dalam penelitian
ini terkait elemen bauran pemasaran (7P).
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Tabel 4. Elemen Bauran Pemasaran dan Atribut Penilaian

Elemen Bauran Pemasaran

Atribut


Aroma



Bumbu



Tekstur



Penampilan Produk



Ukuran per saji



Higienitas produk



Wadah penyajian

Price (Harga)



Harga yang ditawarkan

Place (Tempat)



Kemudahan untuk

Product (Produk)

menjangkau lokasi
Promotion (Promosi)



Potongan harga pada event
tertentu



Pemilihan media iklan yang
digunakan

People (Orang)



Keramahan dalam pelayanan

Process (Proses)



Kecepatan penyajian

Physical Evidance (Bukti Fisik)



Kenyamanan tempat

3.4.3. Penyebaran kuisioner dan pengumpulan data

Penyebaran kuisioner dilakukan kepada mahasiswa Universitas Lampung yang
pernah membeli makanan cepat saji menu utama ayam bakar. Setelah itu
dilakukan survei perilaku dan kepuasan konsumen terhadap menu ayam bakar
di kantin Ayam Boeloe jalur masuk Universitas Lampung. Metode sampling
yang digunakan adalah accidental sampling dimana responden yang dipilih
adalah mereka yang sedang berkunjung ke lokasi. Kuisioner berisi pertanyaan
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tentang kerakteristik responden dan atribut penilaian produk. Teknik
pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara.

3.4.4. Analisis data

Data-data yang telah diperoleh melalui penyebaran kuesioner dianalisis dangan
analisis deskriptif, Importance Performance Analysis (IPA) dan Customer
Satisfication Index (CSI). Analisis deskriptif digunakan untuk
mengidentifikasi perilaku konsumen dan mengetahui tingkat kesukaan
konsumen terhadap makanan cepat saji menu utama ayam bakar.

Metode Important Performance Analysis (IPA) menggambarkan kinerja
(performance) sebuah produk dibandingkan dengan harapan atau tingkat
pentingnya (importance) yang dipersepsikan oleh konsumen dalam bentuk
matriks IPA. Matriks IPA yang terdiri dari sumbu X dan Y dibagi atas empat
bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada
titik-titik (X.Y) dimana X merupakan rata-rata dari rata-rata skor kinerja
produk. Atribut Y adalah rata-rata skor tingkat harapan seluruh atribut yang
akan mempengaruhi kepuasan konsumen.

Masing-masing atribut diposisikan dalam sebuah diagram, dimana skor ratarata penilaian pada tingkat pelaksanaan (kinerja) xi menunjukkan posisi suatu
atribut pada sumbu x sementara posisi atribut pada sumbu y ditunjukkan oleh
skor rata-rata tingkat kepentingan (harapan) pengunjung terhadap sumbu yi.
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Keterangan :
x = Skor rata-rata tingkat kepuasan / kinerja
y = Skor rata-rata tingkat kepentingan
n = Jumlah responden

Hubungan antara tingkat kepuasan (kinerja) dan tingkat kepentingan ditentukan
dengan menggunakan diagram kartesius. Diagram kartesius merupakan suatu
bangun yang dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang
berpotongan tegak lurus pada titik-titik ( x , y ), dimana x adalah rata-rata
dari rata-rata skor tingkat kinerja atau kepuasan konsumen seluruh faktor atau
atribut dan y merupakan rata-rata dari rata-rata skor tingkat kepentingan
seluruh faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Matrik IPA tersebut
terdiri dari 4 kuadran yang nantinya akan menyatakan letak atribut-atribut pada
kuadran I, II, III dan IV.

Metode pengukuran CSI meliputi tahap-tahap berikut ini (Startford, 2004) :
1. Menghitung weighting factors, yaitu mengubah nilai kepentingan (important
score) menjadi angka persentase, sehingga mendapatkan total weighting
factors 100%.
2.

Menghitung weighting score, yaitu nilai perkalian antara nilai kepuasan
(satisfaction score) dengan weighting factors.

3.

Menghitung weighting average, yaitu menjumlahkan weighting score dari
semua atribut kualitas jasa.
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4.

Menghitung satisfaction index, yaitu weighting average dibagi skala
maksimum yang digunakan yang kemudian dikali 100%.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut :
1. Profil konsumen memperlihatkan sebagian besar konsumen adalah mahasiswi
(67 orang) dengan usia 20-24 tahun (46 orang). Pengeluaran per bulan Rp
500.0000 – 750.000 (29 orang) serta tinggal bersama orang tua sebanyak 37
orang. Adapun motivasi awal konsumen adalah mudah didapat (29 orang)
sedangkan manfaat yang dicari adalah rasanya enak (37 orang). Sumber
informasi yang diperoleh berasal dari teman (53 orang) dimana rasa adalah
atribut yang menjadi fokus utama (54 orang). Konsumen melakukan evaluasi
alternatif pada atribut rasa (45 orang) dan waktu pembelian adalah pada siang
hari (43 orang). Konsumen merasa cukup puas 43 orang dan memutuskan
untuk melakukan pembelian kembali (71 orang).

2. Hasil analisis Importance Performance Analysis (IPA) memperlihatkan atribut
kecepatan penyajian menjadi prioritas utama. Atribut yang kinerjanya sudah
baik sesuai dengan kepentingan konsumen adalah bumbu, tekstur, higienitas
produk, keramahan dalam pelayanan dan kenyamanan tempat. Atribut yang
memiliki kinerja rendah adalah penampilan produk, potongan harga pada

54

event tertentu, pemilihan media iklan yang digunakan, wadah penyajian dan
ukuran per saji. Atribut yang memiliki tingkat kinerja berlebihan namun tidak
dinilai terlalu penting oleh konsumen adalah harga, aroma dan kemudahan
menjangkau lokasi.

Hasil analisis Customer Satisfication Index (CSI)

menunjukan bahwa konsumen merasa sangat puas (86,56%).

3. Rekomendasi elemen bauran pemasaran pada produk adalah perbaikan pada
penampilan dan wadah penyajian.

Produsen sebaiknya melakukan

penyesuaian harga serta melakukan promosi berupa potongan harga pada event
tertentu dan aktif di media sosial agar konsumen dapat lebih tertarik.

5.2. Saran

Saran yang direkomendasikan pada penelitian yang berkaitan dengan perilaku dan
kepuasan konsumen adalah menganalisis adanya hubungan antara profil dengan
perilaku konsumen.
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