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MOTTO 

 

“Seandainya seseorang mencari kayu bakar dan dipikul di atas punggungnya hal 

itu lebih baik daripada kalau ia meminta-minta pada seseorang yang kadang-kadang 

diberi, dan kadang-kadang ditolak” 

~ HR. Bukhori dari Muslim ~ 

“Merugilah orang yang mengabaikan tiga perkara kehidupan, yakni ketrampilan, 

keutamaan, dan kepandaian, bila perkara ini ditinggalkan punahlah citra keutamaan 

manusia, dia tidak lebih utama dari daun jati kering, melarat, mengemis, dan 

menggelandang“. 

~Lintang Kemukus Dini Hari~ 

Karya Ahmad Tohari 
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ABSTRAK 

 

DYAH MUSTIKA SARI  D3204019. 2010. Hubungan Pelayanan Restoran Siap 

Saji, Tingkat Kepuasan Pelanggan Dengan Tindakan Rasional Pelanggan.( Studi Tentang 

Hubungan Pelayanan Restoran Siap Saji, Tingkat Kepuasan Pelanggan dengan Tindakan 

Rasional Pelanggan Di McDonalds Jalan Dr.Radjiman no.136 Coyudan Solo ) Skripsi. 

Surakarta : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetehaui adanya hubungan antara 

pelayanan restoran McDonalds, tingkat kepuasan pelanggan dengan tindakan rasional 

pelanggan.  

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut dimunculkan hipotesa: 

1. Semakin tinggi pelayanan tersebut, semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan 

maka semakin tinggi pula tindakan rasional pelanggan dalam pelayanan. 

2. Semakin tinggi pelayanan restoran, semakin tinggi tindakan rasional pelanggan 

dalam pelayanan. 

Untuk maksud tersebut dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan tehnik 

quisioner dengan sampel sebanyak 98 responden dari populasi sebanyak 6000 

responden. 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini pertama menggunakan korelasi 

produk moment untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel, dan kedua 

menggunakan korelasi parsial produk moment. Untuk mengetahui apakah hubungan 

antara variabel independent dan variabel dependent itu murni atau tidak murni karena 

pengaruh variabel. 

Secara ringkas hasil penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 Variabel pelayanan restoran cepat saji dengan variabel tindakan rasional, nilai 

koefisien korelasi (rxy) dengan rtabel α = 0,05 df=96 menunjukkan bahwa rxy lebih besar dibandingkan 

dengan tabel rtabel α = 0,05, df = 96. Ada hubungan yang signifikan antara pelayanan 

restoran cepat saji dengan tindakan rasional pelanggan. Koefisien korelasi 

bertanda positif bahwa semakin tinggi pelayanan restoran siap saji maka semakin 

erat pula tindakan rasional pelanggan. 

 Variabel kepuasan pelanggan dengan variabel tindakan rasional adalah 0.246 rtabel 

α = 0,05, df = 96  = 0,205. Ada hubungan yang signifikan antara kepuasan pelanggan 

dengan tindakan rasional. Koefisien korelasi bertanda positif, ada hubungan 

antara ke 2 variabel semakin tinggi kepuasan pelanggan maka semakin erat pula 

tindakan rasional pelanggan. 

 Variabel antara pelayanan restoran dengan variabel tingkat kepuasan pelanggan adalah 0,421. 

rtabel α = 0,05, df = 96  = 0,205 bahwa rxy lebih besar dibandingkan dengan rtabel α = 0,05, df = 

96. koefisien bertanda positif dikatakan semakin tinggi pelayanan restoran siap saji 

maka semakin erat pula kepuasan pelanggan. 

Dengan demikian disimpulkan bahwa Variabel Independentb (Pelayanan 

restoran) berhubungan dengan Variabel Dependent (Tindakan rasional) jika ada 

Variabel kontrol (Kepuasan pelanggan).  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 Setiap Perusahaan mempunyai tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Salah 

satu tujuan yang ingin dicapai sebuah perusahaan adalah mampu memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada konsumennya. 

 Pelayanan timbul karena adanya kepentingan umum dalam masyarakat. 

Pelayanan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hak 

untuk mendapatkan pelayanan berlaku universal terhadap siapa saja yang 

berkepentingan atas hak tersebut. Konsumen selalu mengharapkan pelayanan yang 

terbaik, mendapatkan perlakuan yang sama, adil dan terbuka. 

 Pelayanan terhadap konsumen adalah faktor penting yang bisa menentukan 

sukses atau gagalnya sebuah perusahaan dalam dunia bisnis. Prioritas utama setiap 

usaha seharusnya adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan konsumen melalui 

pelayanan yang bermutu. 

 Kita ingin diperlakukan dengan cara yang baik, kita ingin dihargai, diakui dan 

dihormati. Kita mengharapkan perlakuan yang berkualitas yang memang merupakan 

tema utama dalam era penelitian ini. (Hopson, 1997:5) 

 Pelayanan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam berbagai usaha 

atau kegiatan terutama yang bersifat jasa. Perananya akan lebih besar dan bersifat 

menentukan ketika dalam kegiatan-kegiatan tersebut terdapat kompetisi dalam upaya 

merebut pasar atau pelanggan. Persaingan dalam pelaksanaan layanan ini berbagai 
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cara tehnik dan metode yang dapat menarik lebih banyak pelanggan dilakukan agar 

para pelanggan menggunakan atau membeli produk yang dihasilkan. 

 Seperti halnya juga terjadi pada suatu restoran McDonalds Solo yang 

bertempat di Jalan Dr.Radjiman no.136 Coyudan Solo. Awal dari berdirinya restoran 

siap saji tersebut oleh Richard dan Maurice McDonalds atau dikenal dengan sebutan 

(Dick dan Mac). Pada tahun 1937 dimulai dengan restoran “Drive in” (restoran kecil) 

di sebelah kota timur Pasadena. Pada tahun 1940 dibangun restoran “Drive in” yang 

lebih besar di San Bernardino, California. Raymond Albert Kroc (Roy Kroc) 1902-

1984 julukan kecil “Danny The Dreamer” (Bapak dari McDonalds). 

 Fasilitas yang ada di dalam Restoran McDonalds Solo itu sendiri di antarannya : 

1. Fasilitas B’Day Party (Ulang Tahun) 

2. Fasilitas Delivery (Pesan Antar) 

3. Fasilitas McKids (Kegiatan anak-anak) 

 Dengan demikian focus pengembangan pada kecepatan pelayanan yang 

diharapkan akan meningkatkan volume pembelian. Program Hospitility merupakan 

salah satu program yang ada di restoran McDonalds Solo berguna untuk menarik para 

konsumen agar dapat menjadi pelanggan di restoran tersebut. Arti dari Hospitility itu 

sendiri yaitu menyambut dan menghibur tamu. Menambah value untuk menciptakan 

pengalaman yang menyenangkan, memuaskan customer dan membuat “Surprise dan 

Delight” (gembira). Customer Value Package yakni kombinasi antara produk yang 

ditawarkan, suasana, serta pelayanan yang ada sehingga tercipta suatu persepsi 

customer dari value mereka. 
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 Disamping Hospitility, juga masih ada cara-cara lainnya agar customer merasa 

puas saat berada di restoran McDonalds, sehingga mereka dapat kembali lagi ke 

restoran tersebut dengan menjadi Customer Reguler (Pelanggan), diantarannya : 

1. Appeanance Counts yakni cara berpenampilan yang baik, rapi, bersih dan 

menjaga postur tubuh yang baik pula 

2. Customer Your Hospitility yakni bersikap sopan dan respek dari berbagai orang 

yang berbicara dengan anak ataupun dengan orang tua yang datang dan 

menganggap mereka adalah orang yang penting. 

3. Make Eye Contact yakni menggunakan kira-kira 50% eye contact dengan setiap 

customer, menunjukkan dan perlakuan mereka seperti tamu yang berharga. 

4. Make Each Customer Smile yakni memberikan senyuman pada setiap customer 

yang ada. 

 Selain itu juga dapat menciptakan “Magig Moment” yakni pengalaman yang 

menciptakan hubungan khusus antara McDonalds dan customer. Magig Moment tidak 

direncanakan tetapi diciptakan  pada waktu melihat kesempatan melakukan tindakan 

ekstra kepada customer untuk menambah value. Sebagai contoh dengan 

membawakan product yang sudah dipesannya untuk dibawakan pada meja yang 

customer pilih. Dengan demikian customer akan merasa nyaman dan puas akan 

pelayanan di restoran tersebut. 
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 Fasilitas-fasilitas yang ada di restoran McDonalds Solo  salah satunya yakni 

fasilitas Party atau Ulang Tahun. Disini tersedia beberapa pilihan paket ulang tahun 

diantarannya : 

1. Paket Hemat Ulang Tahun dengan harga @ Rp.20.500,-  

Paket hemat dengan harga @Rp.20.500,- termasuk menu dan fasilitas Ulang 

Tahunnya. Disini tersedia Menu party yakni (Nasi, Ayam dan Soft drink). 

Fasilitasnya yaitu MC, dekorasi lengkap (in store), topi, undangan, hadiah permainan, 

balon, tanpa bingkisan ulang tahun, hadiah spesial untuk yang berulang tahun.  

2. Paket Silver Ulang Tahun dengan harga @ Rp. 23.500,- 

Paket silver dengan harga @ Rp.. 23.500,- termasuk menu dan fasilitas Ulang 

tahunnya. Menu party (Nasi, Ayam dan Soft drink). Fasilitas Ulang tahun yaitu MC, 

dekorasi lengkap (in store), topi, undangan, hadiah permainan, balon, bingkisan ulang 

tahun, hadiah spesial untuk yang berulang tahun. 

3. Paket Gold  Ulang Tahun dengan harga @ Rp. 25.500,- 

Paket gold  dengan harga @ Rp. 25.500,- termasuk menu dan fasilitas ulang 

tahunnya. Menu party (Nasi, Ayam, dan Soft drink). Fasilitas ulang tahun yaitu MC, 

dekorasi lengkap (in store), topi, undangan, hadiah permainan, balon, bingkisan ulang 

tahun, hadiah spesial untuk yang berulang tahun. 
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Perbedaan dari beberapa paket di atas, untuk paket hemat ulang tahun tidak 

terdapat bingkisan atau souvenir. Sedangkan untuk paket silver maupun paket gold 

mendapatkan souvenir, dan untuk harga sewaku-waktu dapat berubah. 

 Diskon-diskon khusus yang diberikan pada customer yang memesan product-

product yang diantarannya setiap pemesanan paket birthday party atau paket ulang 

tahun dengan setiap pemesanan paket silver, paket gold (kecuali paket hemat)  

minimal 30 paket ulang tahun dengan hanya menambah Rp.3000,-saja anak dapat 

langsung bergabung menjadi anggota McKids. Apabila customer tanpa memesan 

paket ulang tahun maka biaya menjadi anggota McKids putra putrinya sebesar 

Rp.66.000,-.  

Untuk fasilitas McDonalds yang lain diantarannya fasilitas Delivery (Pesan 

Antar). Dengan hanya call 14045  atau 630063 dan biaya charge delivery sebesar Rp. 

9900,- saja customer bisa langsung memesan antar produk yang di inginkannya. 

Diskon juga diberikan kepada customer delivery dengan cara setiap pemesanan 

product lebih dari Rp.200.000,- maka customer akan mendapatkan sebuah payung 

cantik dari McDonalds selama persediaan masih ada. Dengan demikian diharapkan 

para pelanggan akan merasa puas dengan fasilitas beserta pelayanan yang ada di 

dalam restoran tersebut, dan dapat datang kembali ke McDonalds dengan menjadi 

Customer Reguler (pelanggan tetap). 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Selain dari pada itu untuk fasilitas McKids yakni fasilitas untuk kegiatan 

anak-anak yang berumur sekitar 2 sampai 12 tahun.  Hanya dengan biaya pendaftaran 

Rp.66.000,-(sudah termasuk PPN) saja anak-anak sudah dapat menjadi membernya 

McKids dan mendapatkan Welcome Pack (wp), T-shirt McKids, tas McKids, topi 

Mc-kids, kartu anggota dan buletin bulanan Mckids. Di setiap minggunya (setiap hari 

Selasa atau Jumat) McKids mengadakan kegiatan-kegiatan tanpa biaya yang 

diselenggarakan di McDonalds Solo. Bagi anggota McKids yang rutin maupun rajin 

datang setiap ada kegiatan McKids tentunnya akan mendapatkan hadiah atau 

bingkisan dari McDonalds, dengan demikian diharapkan para anggota McKids 

bersemangat untuk mengikuti setiap ada kegiatan di McDonalds. Disamping itu 

manfaat dari kegiatan McKids tersendiri, diharapkan anak-anak dapat berkreasi dan 

berprestasi sesuai dengan bakat yang dimilikinya. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

 Dari latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut  

1. Adakah hubungan antara pelayanan restoran McDonalds dengan tindakan rasional 

pelanggan? 

2. Adakah hubungan antara pelayanan restoran McDonalds dengan tingkat kepuasan 

pelanggan? 

3. Adakah hubungan antara pelayanan restoran McDonalds, tingkat kepuasan 

pelanggan dengan tindakan rasional pelanggan?  
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C. TUJUAN PENELITIAN 

 Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara pelayanan restoran McDonalds dengan 

tindakan rasional pelanggan. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara pelayanan restoran McDonalds dengan 

tingkat kepuasan pelanggan. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara pelayanan restoran McDonalds, tingkat 

kepuasan pelanggan dengan tindakan rasional pelanggan. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai : 

1. Bahan pertimbangan beserta informasi pada restoran siap saji khususnya 

McDonalds Solo dalam bidang pengembangan usaha dengan meningkatkan 

pelayanan restoran pada setiap customer untuk mendapatkan banyak pelanggan. 

2. Dapat menambah Ilmu Pengetahuan bagi pembaca 

3. Manfaat bagi Peneliti, sebagai persyaratan untuk menempuh gelar Sarjana di 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Konsep-konsep yang digunakan : 

i) Pelayanan Restoran 

Pelayanan merupakan proses pemenuhan kebutuhan aktivitas orang lain 

secara langsung. Yang dimaksud aktivitas adalah suatu proses penggunaan akal, 

pikiran, panca indera, dan anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan 
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seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, baik dalam bentuk barang 

atau jasa. Membicarakan pelayanan berarti membicarakan suatu proses atau kegiatan 

yang konotasinya lebih pada hal yang tidak berujud, hal yang abstrak. Pelayanan 

menurut Gronroos Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang 

bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adannya 

interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakanoleh 

perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan 

konsumen atau pelanggan. Gronroos (1990 : 27). Gronroos dan beberapa ahli 

mencoba menjelaskan keabstrakan bentuk pelayanan tersebut dengan menyusun 

beberapa karakteristik sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

Barang Pelayanan 

Sesuatu yang berujud Sesuatu yang tidak berujud 

Satu jenis barang dapat berlaku 

untuk banyak orang (homogen) 

Satu bentuk pelayanan pada 

seseorang belum tentu 

sesuaiatau sama dengan 

bentuk pelayanan kepada 

orang lain (heterogen) 

Proses produksi dan distribusi 

terpisah dengan proses konsumsi 

Proses produksi dan distribusi 

pelayanan berlangsung 

bersamaan pada saat 

dikonsumsi 

Berupa barang atau benda Berupa prosesatau kegiatan 

Nilai utamanya dihasilkan di 

perusahaan 

Nilai utamanya dihasilkan 

dalam proses interaksi antara 

penjual dan pembeli 

Pembeli pada umumnya tidak 

terlibat dalam proses produksi 

Pembeli terlibat dalam proses 

produksi 

Dapat disimpan sebagai persediaan Tidak dapat 

Dapat berganti pemilik Tidak dapat 
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  Untuk penjabaran operasionalnya, ada tiga tekanan pokok : 

1. Pengembangan pengetahuan mengenai tata cara pelayanan. Ini berkaitan erat 

dengan bervariasinya bidang kegiatan persaingan dan masing-masing bidang 

menurut tata cara pelayanan yang berbeda-beda.  

2. Pengembangan pengetahuan mengenai peralatan dan perlengkapan yang 

diperlukan dalam pelayanan.  

3. Pengembangan si “pelayan” sendiri, yang menyangkut pengembangan sikap, 

perilaku, sopan dan sebagainya. Ketiga hal tersebut di atas setiap saat selalu 

berubah dan mengarahkan pada kemajuan, maka ketigannya ini harus selalu 

ditingkatkan (James J. Spillane, 1994:85 dalam Skripsi Heru Sulistyo, 1999 

Hubungan antara Kualitas dan Kepuasan Pelanggan dalam Pembentukan 

Pembelian Konsumen, Jakarta ) 

  Mengenai pengertian tentang pelayanan, D. J. Schwarts yang disadur oleh 

Sumantri Martodipuro adalah memberikan kepada orang apa yang diharapkan 

(Martodipuro, 1978:225). Sedangkan menurut A. S Moenir, pelayanan adalah proses 

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung (A. S. Moenir, 

1995:16). 

  Pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan mutu 

kinerja suatu perusahaan, selain biaya pelayanan dan ketepatan waktu pelayanan 

karena kualitas pelayanan merupakan salah satu kebijakan penting dalam 

meningkatkan mutu kinerja yang harus memberikan kepuasan kepada pelanggan 
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(orang yang mendapat jasa pelayanan) yang melebihi atau paling tidak sama dengan 

kualitas pelayanan dari yang lain. 

Ciri-ciri pelayanan yang baik menurut H. A. S Moenir ada beberapa 

perwujudan pelayanan yang di dambakan masyarakat : 

a. Kemudahan dengan perumusan kepuasan dengan pelayanan yang cepat 

dalam arti tanpa hambatan yang kadang kala di buat-buat. 

b. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa sindiran, atau untaian kata-kata 

lain. 

c.  Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepuasan 

yang sama, tertib dan tidak pandang bulu. 

d. Pelayanan yang jujur dan terus terang artinya apabila ada hambatan karena 

suatu masalah tidak dapat diletakkan hendaknya diberitahukan sehingga 

orang tidak menunggu sesuatu yang tidak menentu (H. A. S. Moenir, 

1998: 41). 

  Sedangkan menurut A.P Saxena ciri-ciri pelayanan yang baik dilihat dari 3 

segi yakni : 

1. Sifatnya yang responsive 

2. Kadar obyektivitasnya 

3. Ketetapan waktunya (Prisma, edisi 11, 1986 : 48) 

Pelayanan menurut W. J. S Poerwodarminto mendefinisikan pelayanan 

sebagai perbuatan untuk melayani apa yang diperlukan dan diharapkan oleh orang 

lain dengan bantuan pihak lain yang menyediakan sesuatu yang diperlukan oleh orang 

lain (1976 : 17). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Menurut Philip Kotler dan Fandy Tjiptono (2000 : 6) pelayanan adalah setiap 

tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain, yang 

pada dasarnya bersifat intangible (tidak berujud fisik) dan tidak menghasilkan 

kepemilikan. Sedangkan Pelayanan yang diartikan perihal atau cara melayani atau 

kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (1989 : 504). 

Pelayanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan orang lain atau konsumen yang tingkat pemuasannya hanya dapat 

dirasakan oleh yang melayani ataupun yang dilayani. Dalam hal ini terjadi 

komunikasi batin antara ke 2 pihak, Kepuasan yang diperoleh tergantung pada situasi 

saat terjadi pelayanan. Jika dalam upaya saling memuaskan tersebut tidak terjadi 

hubungan timbal balik, kesinambungan pada interaksi berikutnya dapat terhambat. ( 

Endar Sugiarto 1999 : 36). 

  Pelayanan mempunyai pengaruh psikologis yang kuat pada masyarakat, yaitu 

ada pada mutu dari pelayanan itu sendiri. Kualitas pelayanan yang baik adalah yang 

berorientasi pada kepuasan pelanggan. 

 Kata restoran berasal dari kata “Restaurer” yang berarti restore atau restorasi 

yang pengertiannya dalam Bahasa Indonesia adalah memperbaiki atau memulihkan 

yakni memulihkan kondisi seseorang dari suatu kondisi yang kurang baik untuk 

kembali kepada kondisi sebelumnya. Dengan demikian, restoran merupakan suatu 

tempat yang menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi oleh tamu, 

sebagai kebutuhan yang sangat mendasar akan makan dan minum dalam rangka 
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memulihkan kembali kondisinya yang telah berkurang setelah melakukan suatu 

kegiatan sehingga bisa kembali kepada stamina semula. 

  Definisi restoran menurut Ditjen. Par. 1990 atau 1991 : 2 “Restoran adalah 

Salah satu jenis usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang 

permanent, dilengkapi dengan peralatan penyimpanan, penyajian, dan penjualan 

makanan dan minuman bagi umum ditempat usahannya dan memenuhi ketentuan 

persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan”. 

  Pengertian restoran adalah Suatu tempat atau bangunan yang diorganisasikan 

secara komersial, yang menyatakan pelayanan dengan baik kepada semua tamu, 

berupa makanan atau minuman. (Marsum, 2000 : 7 ). 

  Dalam Penelitian ini lebih menekankan tentang pelayanan restoran 

McDonalds pada tingkat kepuasan pelanggan dengan memberikan fasilitas-fasilitas 

yang tersedia di restoran tersebut. 

  Dari beberapa definisi pelayanan diatas, dalam penelitian ini digunakan 

konsep pelayanan adalah suatu tindakan untuk melayani apa yang diperlukan atau 

diinginkan oleh orang lain (yang dilayani) dengan harapan orang lain tersebut merasa 

puas dan mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkannya.  

  Pengertian yang dimaksud dalam hal ini adalah pelayanan yang diberikan 

restoran McDonalds kepada konsumen atau pelanggan guna memperoleh pelanggan 

yang sebanyak-banyaknya. 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 ii ) Tingkat Kepuasan Pelanggan 

 Arti “kepuasan” menurut Richard Oliver kepuasan adalah tanggapan 

pelanggan atau terpenuhinya kebutuhannya. Hal ini berarti penilaian bahwa suatu 

bentuk keistimewaan dari suatu barang dan jasa itu sendiri, memberikan tingkat 

kenyamanan yang terkait dengan pemenuhan suatu kebutuhan, termasuk pemenuhan 

kebutuhan dibawah harapan atau pemenuhan kebutuhan melebihi harapan pelanggan. 

Pengertian pelanggan adalah publik (masyarakat) secara keseluruhan selalu 

ada produk yang disebut sebagai “public goods” (barang umum), tapi ada juga 

“private goods” (barang pribadi). Namun demikian, banyak pelayanan public yang 

mengkombinasikan baik aspek public maupun aspek pribadi.  

Pengertian pelanggan menurut Nasikun (2001 : 44) adalah semua orang yang 

menuntut kita atau perusahaan untuk memenuhi suatu standart kualitas tertentu, dan 

karena itu akan memberikan pengaruh pada peforma kita atau pelanggan, manajemen 

perusahaan LL Bean, Freeport Maine memberikan beberapa definisi tentang 

pelanggan, yaitu sebagai berikut : 

a) Pelanggan adalah Orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kita yang   

tergantung padanya. 

b) Pelanggan adalah Orang yang membawa kita kepada apa keinginannya. 

c) Tidak ada seorang pun yang beradu argumentasi dengan pelanggan. 

d) Pelanggan adalah Orang yang teramat penting yang harus dipuaskan 

(Nasution, 2001 : 44 dalam Skripsi Heru Sulistyo, 1999 Hubungan antara 

Kualitas dan Kepuasan Pelanggan dalam Pembentukan Pembelian Konsumen, 

Jakarta). 
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Dalam pandangan tradisional, pelanggan adalah orang yang membeli dan 

menggunakan produk atau barang konsumen tersebut berinteraksi dengan perusahaan 

setelah proses menghasilkan produk. 

Dalam total quality management in government, Steven Cohen dan Ronald 

dalam David Osborne dan Peter Plastrik, 2000 mengatakan : Kita mendefinisikan 

pelanggan sebagai orang yang memanfaatkan barang yang kita hasilkan (David 

Osborne dan Peter Plastrik, 2000 : 172). 

Menurut Cambridge Internasional Dictionary dalam Rambat Lupiyoadi, 2001 

: 143 adalah  “a person who buys goods or service” (pelanggan adalah orang yang 

membeli barang atau jasa), sementara menurut Webster’s 1928 Dictionary, pelanggan 

adalah “one who frequent any place of sale for the sake or purchasing goods or 

wares” (pelanggan adalah seseorang yang beberapa kali datang ke tempat yang sama 

untuk membeli barang atau peralatan), atau “customer is one who frequent or visit 

any place for procuring what he wants” (pelanggan adalah seseorang yang beberapa 

kali datang ke tempat yang sama untuk memenuhi apa yang diinginkan). 

 Menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan (Customer Relations) adalah 

dasar dari public relations. Hubungan itu dapat dimulai dari kepuasan pelanggan yang 

dihasilkan oleh produk atau layanan yang baik. Kepuasan pelanggan dengan 

sendirinya menciptakan reputasi yang baik dan mendorong rekomendasi. Tetapi 

kepuasan itu harus dijaga, dipelihara dan dipertahankan melalui public relations.  

Kotler dalam Rambat Lupiyoadi, 2001 mengatakan bahwa “Kepuasan 

pelanggan” merupakan tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil 
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perbandingan atas kinerja produk atau jasa yang diterima dan diharapkan. (Rambat 

Lupiyoadi, 2001 : 158). 

 Banyak pakar yang memberikan definisi mengenai kepuasan pelanggan, di 

antarannya sebagai berikut : 

 Day (dalam Tse dan Wilton,1998) menyatakan bahwa kepuasan atau 

ketidakpuasan pelanggan adalah respom pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian 

atau diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kerja 

lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakainya. (Dalam 

skripsi Heru Sulistyo, 1999 Hubungan antara Kualitas dan Kepuasan Pelanggan 

dalam Pembentukan Pembelian Konsumen, Jakarta ) 

Engel, et, al. (1990) mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan merupakan 

evaluasi purna beli dimana alternative yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan 

hasil (outcome) sama atau melampaui apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi 

harapan pelanggan. 

Pakar pemasaran Kotler, (1984) menandaskan bahwa kepuasan pelanggan 

adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang ia 

rasakan dibandingkan Sementara itu Buddy Ibrahim, 2000 dalam Total Quality 

Management mendefinisikan pelanggan sebagai konsumen. Ia membedakan menjadi 

2 macam : 

1) Konsumen internal : pemakai produk atau jasa internal atau proses 

berikutnya dalam suatu mata rantai proses produksi. Konsumen internal adalah 

”people” atau karyawan dalam organisasi perusahaan harus merasa bahwa mereka 

bukan untuk anggota suatu fungsi produksi semata tetapi juga merupakan “anggota 
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suatu proses yang berkesinambungan” yang penting untuk menghasilkan suatu 

produk atau jasa. 

2) Konsumen eksternal adalah para pembeli produk atau pemakai jasa yang 

memberikan revenue dan laba. Konsumen eksternal adalah semua pihak di luar 

organisasi yang memanfaatkan dan memperoleh untung dari suatu produk atau jasa. 

Dalam hubungan dengan pelayanan oleh pemerintah, maka konsumen disini adalah 

masyarakat luas.  

Menurut Buddy Ibrahim, Zulian Yamit membagi pelanggan menjadi 3 jenis 

yaitu : 

a. Pelanggan internal (internal customer) adalah setiap orang yang ikut 

menangani proses pembuatan maupun penyediaan produk di dalam perusahaan atau 

organisasi. 

b. Pelanggan perantara (intermediate customer) adalah mereka yang berperan 

atau bertindak sebagai perantara untuk mendistribusikan produk kepada pihak 

konsumen atau pelanggan eksternal. Pelanggan perantara ini bukan sebagai pemakai 

akhir. 

c. pelanggan eksternal (external customer) adalah pembeli atau pemakai akhir, 

sering disebut sebagai pembeli nyata (real customer). (Zulian. Yamit, 2001 : 177). 

Dalam pengertian yang dikemukakan para pakar tersebut mengisyaratkan 

bahwa pelanggan tidak sekedar ingin memperoleh apa yang dibutuhkannya, tapi juga 

proses pemberian pelayanan yang menyenangkan dari pemberi pelayanan. Jadi para 

pemberi pelayanan khususnya jasa juga harus memperhatikan bagaimana mereka 

memberikan pelayanan yang terbaik dan menyenangkan bagi para pelanggan.  
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Jadi pelanggan adalah seseorang atau sekelompok orang atau institusi yang 

menggunakan, menanfaatkan atau mengomsumsi produk yang dihasilkan baik secara 

langsung maupun tidak.  

 Meskipun sasaran dari pelayanan, cukup sederhana, kepuasan konsumen, tapi 

dalam pelaksanaanya tidaklah semudah dalam pengucapannya. Karena untuk 

mencapai hal tersebut diperlukan suatu pelayanan yang bermutu atau berkualitas. 

Kata mutu sedikit lebuh sukar untuk didefinisikan hanya karena banyaknya definisi 

yang dikemukakan dan dipublikasikan oleh para ahli. Pengertian dapat berbeda 

makna bagi setiap orang karena memiliki banyak kriteria dan sangat tergantung 

konteksnya. Mutu didefinisikan sebagai apapun oleh pelanggan dianggap sebagai 

mutu dan pelayanan ditentukan oleh persepsi pelanggan. 

 Susan Fournier dan David Glen Mick mengambarkan 5 kesimpulan penting 

tentang kepuasan pelanggan yaitu :  

1) Kepuasan pelanggan adalah suatu proses yang aktif dan dinamis 

2) Kepuasan tersebut seringkali memiliki dimensi social yang kuat 

3) Makna dan emosi merupakan komponen internal dari komponen 

4) Proses kepuasan tergantung pada konteks dan saling berhubungan 

meliputi barbagai paradigma, model dan mode. 

5) Kepuasan produk selalu berkaitan dengan kepuasan hidup dan 

kualitas hidup itu sendiri. 

Tentang kepuasan pelanggan, Endar Sugiarto memberikan pandangan sebagai 

berikut :“ Agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan kehendak pamakai jasa, 

maka ukuran keberhasilan pelayanan tidak muncul dari pihak managemen tapi 
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pemakai jasa itu sendiri. Untuk mengetahui tentang mutu pelayanan perlu diketahui 

pendapat dari para pemakai jasa tentang pelayanan yang diberikan. (Endar Sugiarto, 

1999 : 39). 

Menurut Kepmen PAN NO. Kep atau 25 atau M. PAN atau 2 atau 2004, 

kepuasan pelanggan dapat didefinisikan berdasarkan pengertian-pengertian berikut :  

Kepuasan pelanggan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap 

kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. 

Sedangkan Indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat 

kepuasan pelanggan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan 

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur 

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan 

kebutuhannya.  Dari kedua definisi diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan pelanggan adalah hasil pendapat dari masyarakat terhadap kinerja 

pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara publik, apakah sudah sesuai 

dengan harapan dan kebutuhannya. Dengan demikian, konsep kepuasan pelanggan 

dalam organisasi publik yang terbentuk oleh 2 konsep yaitu konsep kinerja dan 

harapan. 

Supranto (1997 : 239) menambahkan dalam mengukur tingkat kepuasan 

pelanggan juga bisa menggunakan Importance Performance analysis atau analisis 

tingkat kepentingan dan kinerja atau kepuasan pelanggan. Dalam menganalisa tingkat 

kepentingan atau harapan pelanggan digunakan skala 5 tingkat (Likert) yang terdiri 

atas sangat penting, penting, cukup penting, kurang penting, dan tidak penting. 

Jawaban sangat penting diberi bobot 5, jawaban penting diberi bobot 4, cukup penting 
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3, kurang penting 2 dan tidak penting diberi bobot 1. sedangkan untuk kinerja atau 

penampilan diberikan penilaian dengan bobot sebagai berikut, jawaban sangat baik 

skor 5, jawaban baik skor 4, jawaban cukup baik skor 3, jawaban kurang baik skor 2, 

jawaban tidak baik skor 1. 

Berdasarkan  hasil penilaian tingkat kepentingan dan kinerja maka akan 

dihasilkan suatu perhitungan mengenai tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan 

dan tingkat kinerja pelayanan restoran. Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan 

antara skor kepentingan pelanggan, tingkat kesesuaian inilah yang akan menentukan 

urutan peningkatan prioritas oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan. 

Dalam mengukur tingkat kepuasan pelanggan, pelayanan public menggunakan 

Kepmen PAN NO : Kep atau 25 atau M. PAN atau 2 atau 2004, yakni dengan 

menggunakan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Untuk menilai tingkat kepuasan 

pelanggan terhadap pelayanan publik ditentukan 14 unsur pelayanan minimal yang 

harus ada, sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan 

yaitu : prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas 

pelayanan,kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, 

kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan 

pelayanan, kesopanan dan keramahtamahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, 

kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, 

kemudahan pelayanan.    
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Dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan, menurut Rambat Lupiyoadi 

terdapat 5 faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan, kelima faktor 

tersebut adalah:  

1) kualitas produk : kepuasan pelanggan akan tercapai jika kualitas produk 

yang diberikan adalah baik. 

2) kualitas pelayanan : terutama dalam industri jasa, pelanggan akan merasa 

puas jika pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa sesuai dengan harapan. 

sebagaimana yang dikatakan oleh endar Sugiarto (1999), bahwa pelanggan memberi 

pelayanan, dan bukanlah produksi. 

3) emosional : kepuasan pelanggan yang diperoleh dari nilai sosial atau self- 

esteem dari pelayanan jasa. 

4) harga : pelanggan akan memperoleh nilai lebih jika ia bisa mendapatkan 

kualitas yang sama dengan harga yang lebih rendah atau kualitas yang lebih baik 

dengan harga sama. 

5) biaya : pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau 

membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa akan merasa puas 

terhadap produk atau jasa tersebut (Rambat Lupioadi, 2000 : 158). 

Agar kepuasan pelanggan dapat diperoleh melalui kualitas pelayanan, Phillip 

Kotler memberi 4 langkah yang harus ditempuh yaitu : 

1) memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak 

manajemen dan pelanggan. 
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2) perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk 

menciptakan visi di dalam perbaikan proses pelayanan yaitu cara berfikir, perilaku, 

kemampuan, dan pengetahuan akan tugasnya. 

3) memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan 

dengan membentuk complain and sugestion system. 

4) mengembangkan dan menerapkan accountable proactive dan partnership 

marketing sesuai dengan situasi pemasaran. 

Pentingnya kepuasan pelanggan ini menjadi focus utama dan diterapkan oleh 

Exelcom dalam melayani para pelanggannya. Hal ini terlibat dalam slogannya yang 

berbunyi : “ Komitmen dari Exelcom untuk selalu memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi pelanggannya, karena pelayanan yang baik merupakan salah satu kunci 

keberhasilan dari suatu perusahaan jasa (www. Exelcom.co.id). 

Setelah kepuasan tercapai, hal lain yang perlu dilakukan adalah mengukur 

sejauh mana pelayanan telah memuaskan pelanggan. Dengan kata lain, bagaimana 

para penyedia jasa mengukur kepuasan pelanggannya. Untuk melakukan pengukuran 

ini, Phillip Kotler dalam Julian Yamit, 2001 : 80 mengemukakan beberapa metode 

yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan. Metode tersebut adalah : 

1) sistem pengaduan: sistem ini memberikan kesempatan kepada pelanggan 

untuk memberikan saran, keluhan, dan bentuk ketidakpuasan lainnya melalui kotak 

saran. 

2) survei pelanggan : survei  pelanggan merupakan cara yang umum 

digunakan dalam mengukur kepuasan pelanggan, baik melalui surat, telepon, atau 

wawancara langsung. 
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3) panel pelanggan : perusahaan mengundang pelanggan yang setia dan telah 

berhenti membeli produk atau telah pindah ke perusahaan lain. 

Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, 1995, mengemukakan terdapat 10 kunci 

sukses dalam mengukur kepuasan pelanggan yaitu : 

1) frekuensi : berapa kali perusahaan mengadakan survey untuk mengetahui 

kepuasan pelanggan. Peters mengatakan bahwa paling tidak setiap 60 – 90 hari sekali. 

2) format : siapa yang melakukan survey, menurut Peters sebaliknya 

dilakukan oleh pihak ketiga di luar perusahaan dan hasilnya diserahkan pada 

perusahaan. 

3) isi : isi pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan standar dan dapat di 

kuantifikasikan. 

4) desain isi : perusahaan harus mendesain survey secara sistematis dan 

memperhatikan setiap pandangan yang ada. 

5) melibatkan setiap orang : mereka yang mengunjungi pelanggan untuk 

melakukan survey sebaiknya adalah semua level yang ada dalam organisasi. 

6) mengukur kepuasan setiap orang : perusahaan harus mengukur kepuasan 

semua pihak, tidak hanya pelanggan langsung, tapi juga pelanggan tidak langsung. 

7) kombinasi beberapa ukuran : ukuran yang digunakan dalam kepuasan 

pelanggan hendaknya dibatasi pada skor kuantitatif  yang merupakan kombinasi dari 

beberapa berbagai unsur, seperti individu, kelompok, divisi dan fasilitas. 

8) hubungan dengan kompensasi dan reward lainnya : hasil pengukuran 

kepuasan pelanggan harus dijadikan dasar dalam penentuan kompensasi insentif 

dalam penjualan. 
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9) penggunaan ukuran secara simbolik : ukuran kepuasan pelanggan 

hendaknya dibuat dalam kalimat sederhana dan mudah diingat serta ditempatkan di 

setiap bagian perusahaan. 

10) bentuk pengukuran lainnya : Deskriptif kualitatif mengenai hubungan 

karyawan dengan pelanggan harus mencakup penilaian sejauh mana karyawan 

memiliki orientasi pada kepuasan pelanggan. (Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana 

1995 : 106-107). 
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Konsep Kepuasan Pelanggan 

 

 

Tujuan       Kebutuhan dan keinginan pelangga 

Perusahaan  

 

                      

Produk 

        

 

Nilai produk bagi pelanggan    Harapan pelanggan terhadap produk 

              

 

 

    Tingkat kepuasan pelanggan 

Sumber : Tjiptono, Fandy (1995), Strategi pemasaran, Yogyakarta : Penerbit Andi 

Offset, p. 28 

Dalam gambar diatas dapat dilihat bahwa kepuasan pelanggan pada dasarnya 

adalah tingkat kesesuaian antara harapan dan kenyataan yang diterima. Apabila 

harapan itu sesuai dengan kenyataan, maka pihak yang dilayani akan memberi 

tanggapan yang positif terhadap pelayanandan merasa puas. Tapi bila yang terjadi 

sebaliknya, dimana harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka pihak yang dilayani 

akan memberi tanggapan negatif dan merasa tidak puas. Dengan demikian restoran 
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dituntut terus memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada pelanggan agar lebih 

baik. 

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat 

kepuasan penerima pelayanan atau pelanggan. Kepuasan menerima pelayanan dicapai 

apabila penerima pelayanan atau pelanggan memperoleh pelayanan sesuai dengan 

yang dibutuhkan dan diharapkan. 

Dari beberapa pengertian kepuasan pelanggan diatas, dalam penelitian ini 

konsep kepuasan pelanggan adalah Suatu tanggapan dari orang lain (pelanggan) atas 

tercapainya atau terpenuhinya apa yang orang lain inginkan atau perlukan. Sehingga 

dalam penelitian ini, tingkat kepuasan pelanggan terhadap restoran dapat 

didefinisikan sebagai pendapat dari pelanggan, dalam hal ini adalah pelanggan 

McDonalds Solo membandingkan antara kinerja pelayanan restoran dari pihak 

McDonalds dengan tingkat harapan atas pelayanan yang diberikan oleh restoran 

McDonalds Solo. 

Dengan demikian cara yang diambil untuk mengukur kepuasan pelanggan 

dalam penelitian ini menurut Rambat Lupiyoadi yang terdapat 5 faktor utama yang 

harus diperhatikan oleh perusahaan atau restoran, kelima faktor tersebut adalah : 1). 

Kualitas produk 2). Kualitas pelayanan 3). Emosional 4). Harga 5). Biaya. Yang 

masing-masing dijelaskan diatas. 
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iii ) Tindakan Rasional pelanggan terhadap restoran  

 Dalam arti sempit “rasionalisme” berarti anggapan mengenai teori 

pengetahuan yang menekankan akal atau rasio untuk membentuk pengetahuan.   

 Rasionalitas tindakan tertentu, yang dalam bentuk-bentuk secara moral dan 

emosional lebih sebagai arti-arti netral bagi tujuan-tujuan aktivitas ekonomi dari pada 

tujuan-tujuan dalam dirinya sendiri (Talcott Parson. 1985:45 Dalam Skripsi  Yossy 

Revita. S, 2006 Hubungan antara Tindakan Rasional dalam Penelitian Etos Kerja 

terhadap Tingkat Pendapatan Wanita Pedagang di Pasar Induk Wonogiri ). 

 Tindakan Rasionalitas yang paling tinggi melalui pertimbangan dan pilihan 

yang sadar berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk 

mencapainya. Individu dilihat sebagai memiliki macam-macam tujuan yang mungkin 

diinginkannya, dan atas dasar suatu kriterium menentukan satu pilihan di antara 

tujuan-tujuan yang saling bersaingan ini. Individu lalu menilai alat yang dapat 

digunakan untuk mencapai tujuan yang dipilih tadi. Hal ini mungkin mencakup 

pengumpulan informasi, mencatat kemungkinan-kemungkinan serta hambatan-

hambatan yang terdapat dalam lingkungan dan mencoba untuk meramalkan 

konsekuensi-konsekuensi yang ada dari  beberapa alternative tindakan itu. (Doyle 

Paul Johnson, 1988 : 220). 

 Tindakan merupakan aktor atau subyek yang melakukan tindakan sosial. 

Tindakan sosial adalah sebuah cara untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh 

individu yang ditujukan untuk orang lain. Orang melakukan tindakan sosial yang 

paling penting adalah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. 
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  Tindakan dipandang sebagai tingkah laku yang dibentuk oleh pelaku sebagai 

ganti respon yang di dapat dari dalam dirinya. Tindakan manusia menghasilkan 

karakter yang berbeda sebagai hasil dari bentukan proses interaksi dalam dirinya 

sendiri itu. Untuk bertindak seseorang individu harus mengetahui terlebih dahulu apa 

yang dia inginkan. Dia harus berusaha menentukan tujuannya, menggambarkan arah 

tingkah lakunya, memperkirakan situasinya. 

  Tindakan berhasil memenuhi kebutuhan atau mencapai suatu tujuan 

keberhasilan ini,berfungsi sebagai umpan balik yang positif yang memperkuat 

tindakan itu akan tetapi kalau konsekuensi suatu tindakan menyimpang dari keadaan 

yang diinginkan, maka informasi umpan balik negative, yang berhubungan dengan 

penyimpangan ini akan merangsang tindakan perbaikan. (Johnson, 1986 : 243 Dalam 

Skripsi Yossy Revita. S 2006 Adannya Hubungan antara Tindakan Rasional dalam 

Penelitian Etos Kerja terhadap Tingkat Pendapatan Wanita Pedagang di Pasar Induk 

Wonogiri). 

  Menurut Hartini G. Kartasapoetra, tindakan merupakan perbuatan yang 

mempunyai tujuan, perbuatan yang bermaksud subyektif, perbuatan berangkai, 

perbuatan yang menggugat orang lain. ( Dalam Skripsi Yossy Revita. S 2006 

Adannya Hubungan antara Tindakan Rasional dalam Penelitian Etos Kerja terhadap 

Tingkat Pendapatan Wanita Pedagang di Pasar Induk Wonogiri). 

  Tindakan adalah proses pencapaian tujuan atau sasaran (misalnya : organisasi 

– kepemimpinan) dengan sasaran yang paling tepat (misalnya : organisasi 

interpersonal, kepemimpinan yang berbobot). (Poloma, 1992 : 42 Dalam Skripsi 
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Yossy Revita. S 2006 Adannya Hubungan antara Tindakan Rasional dalam Penelitian 

Etos Kerja terhadap Tingkat Pendapatan Wanita Pedagang di Pasar Induk Wonogiri). 

 Rasional menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Rasional menurut 

pertimbangan dan pikiran yang sehat, menurut pemikiran yang logis, merasionalkan, 

membuat jadi masuk akal.  

 Tindakan Rasional adalah Perbuatan yang merupakan tujuan atau proses 

pencapaian tujuan menurut pertimbangan dan pemikiran yang sehat maupun 

pemikiran yang logis. 

 Menurut UU Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 “Konsumen adalah 

Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak 

untuk diperdagangkan”.  

 Jadi Tindakan Rasional Konsumen yaitu Perbuatan yang mempunyai tujuan 

atau proses pencapaian tujuan menurut pertimbangan dan pemikiran yang sehat 

terjadi dalam situasi dimana konsumen merasa memiliki kepuasan atas pelayanan dari 

restoran. 
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2. Teori yang digunakan 

 Paradigma merupakan suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin 

ilmu tentang apa yang menjadi pokok ( subyek matter )yang semestinya dipelajari. 

Goerge Ritzer merumuskan pengertian paradigma secara lebih jelas dan terperinci. 

Menurut Goerge Ritzer sosiologi dilihat sebagai suatu ilmu multi paradigmatik. 

Ritzer membedakan 3 paradigma yang secara fundamental berbeda satu sama yang 

lain yaitu : Paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial dan paradigma perilaku 

sosial. 

 ( Johnson, 1988 :55 ) 

 Paradigma definisi sosial  membahasa tindakan sosial (social agent), 

paradigma sosial mempunyai tiga teori yang menjelaskannya yaitu : Teori Aksi 

(action theory), Interaksionisme Simbolik (Simbolik Ineractionism), dan 

Fenomenologi (Phenomenology). Ketiganya, mempunyai persamaan namun 

ketiganya mempunyai perbedaan ( Ritzer, disadur oleh Wawan Gunawan, 2002: 8). 

 Ketiga teori ini mempunyai kesamaan ide dasarnya bahwa menurut 

pandangannya, manusia merupakan faktor yang kreatif dari realitas sosialnya. 

kecocokannya yang lain adalah bahwa ketiga teori ini sama berpendirian bahwa 

realitas sosial bukan merupakan alat yang statis dari paksaan fakta sosial artinya 

tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan-

kebiasaan, nilai-nilai, dan sebagainya yang semuanya itu tercakup dalam konsep fakta 

sosial. Menurut ketiga teori ini seperti akan lebih jelas terlihat dalam pembahasan 

masing-masing teori mempunyai cukup banyak kebebasan untuk bertindak di luar 

batas kontrol fakta sosial itu. 
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 Secara definitif, Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha 

menafsirkan dan memahami (interpretatif understanding) tindakan sosial serta unsur 

hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal. Bagi weber, studi pembahasan 

sosiologi adalah tindakan sosial yang berarti mencari pengertian subyektif atau 

motivasi yang terkait pada tindakan-tindakan sosial. Dalam definisi ini terkandung 

dua konsep dasarnya. Pertama, konsep tindakan sosial. Kedua, konsep tentang 

penafsiran dan pemahaman. Konsep terakhir ini menyangkut metode untuk 

menerangkan yang pertama. 

 Tindakan sosial yang dimaksud Weber dapat berupa tindakan yang nyata-

nyata diarahkan kepada orang lain, juga dapat berupa tindakan yang bersifat 

membatin atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari 

situasi tertentu atau merupakan tindakan perorangan dengan sengaja sebagai akibat 

dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi 

tertentu. 

 Bertolak dari konsep dasar tentang tindakan sosial dan antar hubungan sosial 

itu, Weber mengemukakan 5 ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi 

yaitu : 

1. Tindakan sosial, yang menurut si aktor mengandung makna yang subyektif 

meliputi berbagai tindakan nyata. 

2. Tindakan nyata dan bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subyektif. 

3. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari situasi, tindakan yang sengaja 

diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam, 
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4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada individu. 

5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain 

itu. 

 Atas dasar Rasionalitas sosial, Max Weber membedakan ke dalam 4 tipe, 

semakin rasional tindakan itu, semakin rendah dipahami, yaitu : 

 Zwerkrational Action  ( Rasionalitas Instrumental ) 

 Yaitu tindakan sosial dimana di dalam tindakan ini aktor tidak hanya sekedar 

menilai cara yang terbaik untuk mencapai tujuannya, tetapi juga menentukan nilai 

dari tujuan itu sendiri. Dalam Zwerkrational tujuan bukan merupakan hal yang 

bersifat absolute atau mutlak tetapi dapat juga menjadi cara untuk mencapai 

tujuan lain berikutnya. Bila aktor berkelakuan dengan cara yang paling rasional 

maka mudah memahami tindakannya itu. 

 Werrational Action ( Rasionalitas yang berorientasi Nilai ) 

 Dalam tindakan tipe ini aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang 

dipilihnya itu merupakan cara yang paling tepat atau lebih tepat untuk mencapai 

tujuan yang lain. Dalam tindakan ini memang tujuan dan cara-cara pencapaiannya 

cenderung sukar untuk dibedakan. Namun tindakan ini rasional karena cara-cara 

kerjanya sudah menentukan tujuan yang diinginkan. Tindakan tipe kedua ini 

masih rasional meskipun tidak serasional tindakan tipe pertama. Karena tindakan 

itu dapat dipertanggungjawabkan untuk dipahami. Tindakan rasional nilai itu 

dibedakan dari tindakan tradisional yang didorong oleh emosi dan afeksi : 
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 Affectual Action 

 Yaitu tindakan yang dibuat-buat. Tindakan ini dipengaruhi oleh perasaan 

emosi dan kepura-puraan si aktor. Tindakan ini sukar dipahami, karena kurang 

atau tidak rasional. 

 Tindakan Tradisional 

 Tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan 

sesuatu dimasa lalu saja. ( Doyle P Jhonson, 1986 : 220-222 ). 

 Jadi, Pelayanan dalam penelitian di sini yakni menyangkut pelayanan : 

1. Pengembangan pengetahuan mengenai tata cara pelayanan. 

2. Pengembangan pengetahuan mengenai peralatan dan perlengkapan yang 

diperlukan dalam pelayanan. 

3. Pengembangan si ‚“ pelayan “ sendiri yang menyangkut pengembangan sikap, 

perilaku, sopan-sopan dan sebagainya. 

  Kepuasan pelanggan diartikan sebagai tingkat perasaan dimana seseorang 

menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk atau jasa yang diterima dan 

diharapkan. 

  Tindakan Rasional konsumen diartikan sebagai Perbuatan yang mempunyai 

tujuan suatu proses pencapaian tujuan menurut pertimbangan dan pemikirn yang 

sehat terjadi dalam situasi dimana konsumen merasa memiliki kepuasan atas 

pelayanan dari restoran. 
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Abstrak 

 Today, industrial service sector dominates our economy, and the number 

continuous to grow. Quality improvement looms large in the ongoing success of this 

sector of our economy. The quality level of service system of service industry must be 

improved because it is a competitive advantage for the industry. The way is the effort 

to know and understand customer expectation and perception to service system 

obtained. For that reason, service producers have to improve their service system, 

and based on knowledge about customer characteristics, we can design and improve 

better service system. One of service industry with grow fast is restaurant industry. In 

the industrial country like United State, restaurant industry is the third biggest 

industry. Some social and economic trends force the growth of restaurant industry, 

like more women working, and changing of lifestyle. Those social and economic 

trends influence to the third country like Indonesia too. In this thesis, the research 

starts with effort to know customer preferences/expectations and perceptions to 

design attributes of fast food restaurant service system. From this point, we can know 

about gap between customer expectations and perceptions obtained. Then, from 

calculation of important level and significance test for expectations and perceptions 

value, quality of food attribute was chosen for more detailed design level. Clean 

facilities and_ surroundings was chosen too because these attribute have high 

important level and support the quality of food attribute. Using QFD (Quality 

Function Deploy-men. t) methods, technical characteristics, process, subprocess, and 

function specification needed in service system of fast food restaurant can be 

obtained In order to produce high quality food, the restaurant must have good 

procedure from order process, receiving and storing process, preparation p uccss, 

cooking process, and serving process. Using the suggestion procedure in this thesis, 

we hope that service system of fast food restaurant can meet and satisfy customer 

needs and expectations.  
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Kesimpulan 

Dalam melakukan penelitian ini pertama-tama dilakukan observasi langsung 

ke Rumah Makan Sunda Bumbu Desa, lalu melakukan interview dengan beberapa 

orang dari pihak Bumbu Desa dan dari pihak Konsumen. Setelah itu dilakukan FGD 

untuk mengetahui faktor-faktor apa yang dapat mendukung kepuasan konsumen. 

Setelah itu dibuat kuesioner untuk mengetahui tingkat kepuasan dan akan dioleh 

dengan SPSS 12.0. Dengan mengetahui tingkat kepuasan konsumen pada setiap 

layanan yang diberikan oleh Bumbu Desa maka akan diketahui layanan-layanan mana 

saja yang sudah berhasil memuaskan konsumen dan kurang berhasil memuaskan 

konsumen, sehingga konsep layanan tersebut bisa diperbaiki dan ditingkatkan lagi. 

 Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Kesetian Merek  

(Studi Kasus Restoran The Prime Steak & Ribs Surabaya)  

 Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi – Universitas 

Kristen Petra http://puslit.petra.ac.id/~puslit/journals/ 74 

Hatane Samuel   

Foedjiawati  

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya  

Email: samy@petra.ac.id, fujiyu@petra.ac.id  

 

This is a research which observes the relationship between customer 

satisfaction  and their loyalty to The Prime Steak & Ribs Restaurant. The customer 

satisfaction is measured through some attributes such as, attributes related to the 

product, attributes related to the service, and attributes related to the purchase. 

Meanwhile, the loyalty of its brand is measured through habitual behaviour, 

switching cost, satisfaction, liking of the brand and commitment. The result of the 

research reveals that customer satisfaction levels to The Prime Steak & Ribs  

Restaurant tends to be good. Some attributes still have a variety of high grade, and 

there is a positive causal influence that is significant between  the customer 

satisfaction and the loyalty of the brand. Thus, the result of the research is  relevant 

and at the same time supports the theory of brand loyalty. 

Kesimpulan 
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Dalam penelitian ini hasil penelitian mengungkapkan bahwa kepuasan 

konsumen di The Prime Steak & Ribs mendapat penilaian yang cenderung baik, 

beberapa atribut masih mempunyai variasi penilaian yang tinggi, dan terdapat 

hubungan pengaruh positif yang signifikan antara kepuasan konsumen dengan 

kesetiaan merek, dengan demikian hasil penelitian mendukung konsep teori tentang 

kesetiaan merek.  

F. KERANGKA PEMIKIRAN 

 Peningkatan pelayanan restoran McDonalds Solo terhadap para pelanggan 

agar pelanggan merasa puas dan dapat datang kembali ke restoran tersebut 

berhubungan dengan tindakan rasional. Pelayanan yang baik diberikan pada 

pelanggan diharapkan pelanggan akan puas dan dapat datang kembali ke restoran 

untuk menjadi pelanggan tetap (pelanggan regular). Setelah pelanggan merasa puas 

dan melakukan tindakan rasional pada restoran, diantarannya pelanggan memberikan 

pujian terhadap kualitas produk yang ada di restoran, selain itu pelanggan yang selalu 

memberikan masukan (kritik dan saran) pada restoran 
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  Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan pelayanan restoran siap saji, 

tingkat kepuasan pelanggan dengan tindakan rasional pelanggan dalam pelayanan. 

Secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

X    Y 

 

 

 

Z 

 

 

 

 Keterangan : 

 (1). Variabel Independen (X) : Pelayanan restoran 

 (2). Variabel Dependen  (Y) : Tindakan rasional pelanggan dalam  

        pelayanan   

 (3). Variabel Intervening (Z) : Tingkat kepuasan pelanggan 
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G. HIPOTESA PENELITIAN 

 Hipotesa berasal dari kata hipo berarti kurang dan thesis berarti pendapat. Jadi 

secara harfiah hipotesa adalah kesimpulan pendapat yang masih perlu dibuktikan 

kebenarannya dengan hasil pengumpulan data di lapangan. (Winarno Surachmad, 

1970 ; 68). 

1) Hipotesa Mayor 

Semakin tinggi pelayanan restoran, semakin tinggi tingkat kepuasan 

pelanggan maka semakin tinggi pula tindakan rasional pelanggan dalam pelayanan. 

2) Hipotesa Minor 

 Semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan, maka semakin tinggi tindakan 

rasional pelanggan dalam pelayanan. 

 Semakin tinggi pelayanan restoran, maka semakin tinggi tingkat kepuasan 

pelanggan. 

 Semakin tinggi pelayanan restoran, maka semakin tinggi tindakan rasional 

pelanggan dalam pelayanan.  
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H. DEFINISI KONSEP 

Definisi konseptual adalah untuk memberi batasan-batasan yang jelas 

mengenai konsep yang digunakan  dengan tujuan agar tidak terjadi perbedaan 

pemahaman antara penulis dan pembaca. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah: 

1. Pelayanan restoran 

Adalah Suatu tindakan untuk melayani apa yang diperlukan atau diinginkan 

oleh orang lain (yang dilayani) dengan harapan orang lain tersebut merasa puas dan 

mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkannya 

2. Tingkat kepuasan pelanggan 

 Adalah Suatu tanggapan dari orang lain (pelanggan) atas tercapainya atau 

terpenuhinya apa yang orang lain inginkan atau perlukan. Sehingga dalam penelitian 

ini, tingkat kepuasan pelanggan terhadap restoran dapat didefinisikan sebagai 

pendapat dari pelanggan, dalam hal ini adalah pelanggan McDonalds Solo 

membandingkan antara kinerja pelayanan restoran dari pihak McDonalds dengan 

tingkat harapan atas pelayanan yang diberikan oleh restoran McDonalds Solo. 

3. Tindakan rasional pelanggan terhadap restoran  

 Adalah Perbuatan yang mempunyai tujuan atau proses pencapaian tujuan 

menurut pertimbangan dan pemikiran yang sehat terjadi dalam situasi dimana 

konsumen merasa memiliki kepuasan atas pelayanan dari restoran. 
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I. DEFINISI OPERASIONAL 

1. Pelayanan restoran 

 Diukur dari : 

 Pengembangan pengetahuan mengenai tata cara pelayanan.  

 6 Step Counter 

 Sambut tamu (Greet Customer) 

 Menawarkan Produk (Free Suggest) 

 Siapkan pesanan (Take The Order) 

 Berikan pesanan (Assembly The Order) 

 Terima Pembayaran (Payment) 

 Ucapkan Terima kasih (Say Thank You) 

 5 langkah Customer Recovery 

 Selalu siap atau ada 

 Mendengarkan atau berperasaan 

 Tetap ramah dan minta maaf 

 Ucapkan Terima kasih feedbacknya 

 Perbaiki masalah dan Follow Up 

 Pengembangan pengetahuan mengenai peralatan dan perlengkapan yang 

diperlukan dalam pelayanan. 
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 Pengembangan si “pelayan” sendiri, yang menyangkut pengembangan sikap, 

perilaku, sopan dan sebagainya.  

 

 

2. Tingkat kepuasan pelanggan 

 Diukur dari : 

 Kualitas produk  

 Kualitas pelayanan 

 Emosional  

 Harga 

3. Tindakan rasional pelanggan 

 Diukur dari : 

 Frekuensi pelanggan dalam memuji restoran 

 Memberikan saran untuk peningkatan restoran. 
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J. METODE PENELITIAN 

1.  Jenis Penelitian 

 Penelitian ini lebih menitikberatkan pada jenis penelitian eksplanatif. Menurut 

Y. Slamet, penelitian berfungsi untuk memberikan penjelasan apakah terdapat 

hubungan yang signifikan antara gejala yang satu dengan yang lain. (Y. Slamet, 1989 

: 9). 

2.  Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini memilih lokasi di  restoran McDonalds Jalan Dr.Radjiman 

No.136 Coyudan Solo. Adapun alasan pemilihan lokasi adalah sebagai berikut : 1. 

Adannya pelanggan tetap 2. Adannya kegiatan pelayanan kepada pelanggan tetap. 

3. Metode Pengambilan Sampel 

a. Populasi 

  Populasi adalah kumpulan unsur-unsur survai yang memiliki spesifikasi 

tertentu (Y. Slamet, 1996:2). Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh 

pelanggan atau customer Reguler yaitu pelanggan yang selalu datang di  restoran 

McDonalds Solo, yakni sebesar  6000 responden. 

b. Besarnya Sampel 

 Dengan populasi yang ada yakni 6000 responden, maka besarnya sampel  

dapat diketahui. Menurut Arkin dan Colton (Y. Slamet,1996:36) dari populasi yang 
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ada dapat diketahui jumlah sampel yaitu sebanyak 98 responden. Untuk lebih jelasnya 

ada dalam tabel berikut : 

 

 

Besarnya populasi Besarnya sampel 

500 

1000 

1500 

2000 

3000 

3500 

4000 

4500 

5000 

6000 

7000 

83 

91 

94 

96 

97 

98 

98 

98 

98 

98 

98 

 

 

 Mengacu pada pendapat Arkind dan Colton tersebut maka besarnya sampel 

adalah 98 responden. Keputusan ini di dasarkan atas pertimbangan sebagai berikut : 

 Batas kesalahan yang diinginkan dalam pengambilan sampel maksimum 10 % 

 Interval kepercayaan yang diinginkan adalah sebesar 95 %. 
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 Populasi yang terbatas dianggap memiliki heterogenitas paling tinggi (p:q = 

0,5 : 0,5). 

 

 

 

c. Tehnik Pengambilan Sampel 

 Tehnik yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah Random 

sampling yaitu penarikan sampel secara acak dimana setiap anggota populasi 

mempunyai kemungkinan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Langkah utama 

di dalam pemilihan responden dengan cara acak ini ialah meneliti terlebih dahulu 

apakah sampling frame itu sudah benar, artinya apakah semua anggota populasi itu 

telah terdaftar. Dan bagi yang telah terdaftar tidak terdaftar ulang, sebab bila 

seseorang terdaftar ulang kemungkinan untuk terpilih sebagai anggota sampel adalah 

besar. 

 Cara yang bisa dilakukan untuk mengambil sampel secara acak ialah dengan 

memberi nomor pada setiap orang atau unit sampel. Kemudian peneliti mengambil 

setiap nomor dengan cara acak. Cara demikian ini sama dengan menarik lotere. Cara 

lain untuk menarik sampel secara acak ialah dengan menggunakan tabel random 

number.. 

4.   Jenis Data 

 a. Data Primer : 

   Subyek yang memberikan informasi secara langsung tentang permasalahan 

penelitian. Dalam penelitian ini data primer adalah pelanggan tentang : 
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a.1 Pelayanan restoran 

a.2 Kepuasan pelanggan 

a.3 Tindakan rasional pelanggan 

 

 

b. Data Sekunder : 

   Yaitu pengumpulan data dengan cara mengutip dokumen resmi atau 

monografi dari Restoran McDonalds yang penulis perlukan untuk membuat deskripsi 

lokasi penelitian. 

5. Tehnik Pengumpulan Data 

 Kuesioner 

 Pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun 

secara sistematis yang diajukan kepada responden. Adapun pertanyaan ini akan  

digunakan untuk mengambil data primer yaitu data yang berhubungan tentang 

pelayanan restoran McDonalds , tingkat kepuasan pelanggan dan tindakan rasional 

pelanggan terhadap restoran McDonalds. 

6. Tehnik Analisa Data 

 Untuk menguji kebenaran hipotesis dalam uji statistis, maka dalam penellitian 

ini digunakan statistik sebagai berikut : 

 Korelasi Product Moment 

 Statistik ini digunakan untuk mencari korelasi antar variabel yang ada. Syarat 

untuk menggunakan Korelasi Product Moment menurut Parson yaitu :  
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 Distribusi nilai dari variabel-variabel yang sedang diteliti membentuk 

distribusi normal atau setidaknyamendekati normal. 

 Dua variabel yang dihubungkan adalah variabel kontinum yang bersifat 

rasional atau setidak-tidaknya bersifat interval. 

 Hubungan antara dua variabel bersifat rektalinier (membentuk garis lurus). 

(Y. Slamet, 1993 ; 66). 

Karena data yang dikumpulkan bersifat ordinal, maka digunakan transformasi linier 

agar distribusi nilai dari data-data ordinal dapat mengikuti kurva normal. Adapun 

rumus transformasi linier adalah : 

Z = 
SDx

xixi 
 

xi = 
SDx

xi
 

SDx = 
N

xixi  2)(
 

Keterangan : 

Z   : Transformasi Linier 

xi   : Nilai atau score mentah dari x 

xi2   : Nilai rata-rata dari x 

SDx : Standar deviasi 

N   : Banyaknya x 

Setelah data ditransformasi linier, maka baru dihitung dengan rumus korelasi 

product moment sebagai berikut : 
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Keterangan : 

rxy : Korelasi antara x dan y 

N : Jumlah sampel 

X : Jumlah sampel variabel x 

Y : Jumlah sampel variabel y 

XY : variabel yang diuji setelah melalui proses transformasi. (Ibid, 1993 ; 64) 

 Korelasi Parsial Product Moment 

 Tehnik ini digunakan untuk mengetahui murni atau tidaknya hubungan antara 

pelayanan restoran, tingkat kepuasan pelanggan dengan tindakan rasional pelanggan 

terhadap restoran. Korelasi Parsial Product Moment adalah suatu korelasi yang 

menihilkan akibat dari variabel ketiga atau sejumlah variabel-variabel lain terhadap 

variabel yang dikorelasikan dengan rumus :  

)1)(1(

.

22
.

yzxz

yzxzxy

zxy

rr

rrr
r




  

Keterangan : 

rxy.z : Korelasi Parsial Product Moment 

rxy : Korelasi x dengan y 

rxz : Korelasi x dengan z 

rzy : Korelasi z dengan y 

Uji signifikansi terhadap korelasi parsial product moment dilakukan dengan rumus : 

mn
SE




1
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Keterangan : 

SE : Standar Error 

N : Besarnya kasus 

M : Jumlah variabel 
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BAB II 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

 

A. KEADAAN GEOGRAFIS 

1. Letak Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini terletak di Jalan Dr.Radjiman no.136 Coyudan Solo 

 Batas wilayah Restoran McDonalds sebagai berikut : 

1. Batas sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Banjarsari 

2. Batas sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Kemlayan 

3. Batas sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Laweyan  

4. Batas sebalah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sangkrah 

 

B.SEJARAH BERDIRINYA 

Sejarah berdirinya  Restoran McDonalds oleh Richart & Maurice McDonalds 

(Dick dan Mac) pada tahun 1937 dimulai dengan Restoran “Drive In” kecil disebelah 

kota timur Pasadena. 

 Pada tahun 1940 dibangun Restoran “Drive In” yang lebih besar di San 

Bernardino, California. Dengan bentuk standart : Octagonal (persegi delapan), dengan 

mengekspose ruang dapurnya, dan tidak memiliki tempat duduk di bagian dalam 

Restorannya. Kedua bersaudara ini kemudian berniat untuk lebih mengembangkan 

Restoran mereka, yang pada saat tersebut sudah cukup sukses dan menguntungkan.  

 Restoran McDonalds Indonesia tepatnya di Kota Solo di Jalan Dr.Radjiman No.136 

Coyudan Solo berdiri dari tahun 1997 sampai sekarang. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



C. STRUKTUR ORGANISASI 

 Di dalam menjalankan usahanya Restoran McDonalds di pimpin oleh Store 

Manager. Setingkat di bawah Store Manajer adalah Manager. Para manajer bertugas 

membantu kelancaran tugas Store Manajer dan bertanggung jawab kepadannya. 

Store Manajer 

First Manajer 

Second Asisten 

Junior Manager 

Training Manager 

Crew Leader 

Full Time 

Part Time 

Magang 

 

a) Jumlah Karyawan Restoran McDonalds 

 1. Manajemen  = 8 

 2. Crew Full Time = 18 

 3. Crew Part Time = 2 

 4. Magang  = 18 

 

b) Jam Kerja : 7 Jam per hari sesuai schedule Restoran, dengan waktu istirahat ½ 

Jam. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



c) Lokasi kerja di Restoran McDonalds Singosaren Solo, Restoran Buka 24 jam Non 

Stop. 

d) Jumlah pelanggan dalam sebulan sekitar 6000 pelanggan  

D. SARANA & PRASARANA 

a) Sarana dan Prasarana 

Sarana Peralatan yang dimiliki di Restoran tersebut adalah sebagai berikut : 

 Jumlah kursi ada 200 buah 

 Jumlah meja ada 100 buah 

 Jumlah Counter ada 6 buah 

 Jumlah Play line ada 1 buah 

 Jumlah Party room ada 1 ruang 

 Manager room ada 1 ruang 

 Crew room  dan musolla ada 1 ruang 

 Fleezer ada 1 ruang 

 Cealer ada 1 ruang 

 Wastaffel ada 3 

 Toilet ada 1 

b) Sarana Komunikasi 

Sarana komunikasi yang ada di Restoran tersebut sebagai berikut : 

 Untuk Fasilitas Delivery atau Pesan antar bisa menghubungi (14045) 

 Atau bisa menghubungi (0271) 630063 
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E. SISTEM PENGUPAHAN 

Sistem Pengupahan Di Restoran McDonalds diatur dalam kesempatan kerja 

antara perusahaan dengan pihak kedua atau pekerja besarnya uang saku yang 

diberikan sesuai dengan jumlah jam kerja di Restoran sebesar Rp. 32.900,- 

F. JAM INAN SOSIAL 

   Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Restoran McDonalds Solo melalui program 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) melalui Restoran McDonalds sendiri. 

Penyediaan jaminan sosial di Restoran tersebut di berikan dalam bentuk financial 

maupun fasilitas-fasilitas perusahaan antara lain : 

a) Tunjangan Finansial : 

 Tunjangan Hari Raya 

 Bonus atau insentif pekerja 

b) Tunjangan dalam bentuk fasilitas-fasilitas yaitu : 

 Perusahaan memberikan fasilitas makan di Restoran tersebut pada hari Sabtu, 

Minggu (Week end) maupun pada hari besar. 

 Perusahaan memberikan seragam sacara cuma-cuma. 

 Tersedianya kotak P3K atau kotak obat. 

 Adannya tempat ibadah (Musholla). 
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G. PROMOSI 

 Berikut akan dibahas alat-alat promosi yang digunakan oleh perusahaan : 

 Advertising 

Seiring dengan perkembangan jaman dan semakin banyak produk Restoran 

yang dihasilkan, maka kegiatan advertising semakin berkembang, sedangkan media-

media yang digunakan perusahaan yaitu: 

 Surat Kabar 

 Televisi 

 Radio 

 Spanduk 

 Brosur 

Yang menjadi  beberapa sasaran pemasaran : 

 Sekolah 

 Pabrik 

 Shopping Center 

 Movie Theater 

 Perkantoran 

 Club / Organisasi 

 Perumahan / Komplek / Apartemen. 
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BAB III 

DESKRIPSI VARIABEL 

 

 

Pada bab ini akan membahas tentang deskripsi masing-masing variabel di dalam 

penelitian. 

A. Pelayanan Restoran Siap Saji 

1. Sambut Tamu 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai sambutan terhadap tamu yang 

datang, diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang menjawab tidak 

diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi nilai 2 dan 

responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.1.  Sambut tamu 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak   2 2,0 

2 Kadang-kadang 26 26,5 

3 Ya, Selalu 70 71,4 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.1 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 70 

orang (71,4%) menyatakan bahwa setiap datang ke restoran selalu disambut 

dengan baik. 
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2. Menawarkan Produk 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai produk yang ditawarkan,  

diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang menjawab tidak diberi nilai 

1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi nilai 2 dan responden yang 

menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 3.2.  Menawarkan produk 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 4 4,1 

2 Kadang-kadang 37 37,8 

3 Ya, Selalu 57 58,2 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.2 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 57 

orang (58,2%) menyatakan bahwa responden selalu ditawari produk-produk yang 

ada di restoran tersebut. 

3. Siapkan Pesanan 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai penyiapan pesanan kemasan 

produk,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang menjawab tidak 

diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi nilai 2 dan 

responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.3.  Siapkan pesanan 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 2 2.0 

2 Kurang bagus 3 3.1 

3 Masih bagus 93 94.9 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.3 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 93 

orang (94,9%) menyatakan bahwa responden selalu menyatakan puas atas 

penyiapan pesanan kemasan produk di restoran tersebut. 

4. Berikan Pesanan 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai waktu pengantar pesanan,  

diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang menjawab tidak diberi nilai 

1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi nilai 2 dan responden yang 

menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 3.4.  Berikan pesanan 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 11 11.2 

2 Kadang-kadang 57 58.2 

3 Ya, Selalu 30 30.6 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.4 
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Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 57 

orang (58,2%) menyatakan bahwa pihak restoran kadang-kadang tepat waktu 

dalam pengantaran pesanan yang telah dipesan responden. 

5. Terima Pembayaran 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai pembayaran uang kembalian,  

diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang menjawab tidak diberi nilai 

1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi nilai 2 dan responden yang 

menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 3.5.  Terima pembayaran 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 79 80.6 

2 Kadang-kadang 17 17.3 

3 Ya, Sering 2 2.0 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.5 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 79 

orang (80,6%) menyatakan bahwa pembayaran uang kembalian yang dilakukan 

oleh pihak restoran selalu tepat atau tidak kurang atau lebih. 

 

 

 

 

6. Ucapan terima kasih setelah selesai payment produk 
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Untuk mengetahui jawaban responden mengenai ucapan terima kasih,  diberikan 

3 alternatif jawaban, yaitu responden yang menjawab tidak diberi nilai 1, 

responden yang menjawab kadang-kadang diberi nilai 2 dan responden yang 

menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 3.6. Ucapan terima kasih  

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 2 2.0 

2 Kadang-kadang 20 20.4 

3 Ya, Selalu 76 77.6 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.6 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 76 

orang (77,6%) menyatakan bahwa pelayan selalu mengucapkan terima kasih 

setelah payment produk. 

7. Selalu Siap atau Ada 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai respon pihak restoran jika 

pelanggan ada masalah,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang 

menjawab tidak diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi 

nilai 2 dan responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang 

terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.7. Selalu siap atau ada 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 4 4.1 

2 Kadang-kadang 31 31.6 

3 Ya, Selalu 63 64.3 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.7 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 63 

orang (64,3%) menyatakan bahwa pihak restoran selalu merespon jika pelanggan 

ada masalah di restoran tersebut. 

8. Mendengarkan / Berperasaan  

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai sikap prihatin pihak restoran jika 

pelanggan ada masalah,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang 

menjawab tidak diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi 

nilai 2 dan responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang 

terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.8. Mendengarkan dan berperasaan  

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 6 6.1 

2 Kadang-kadang 39 39.8 

3 Ya, Selalu 53 54.1 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.8 
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Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 53 

orang (54,1%) menyatakan bahwa pihak restoran selalu merasa prihatin jika 

pelanggan ada masalah. 

9. Tetap ramah dan minta maaf 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai permohonan maaf pihak restoran 

jika membuat anda tidak nyaman saat ada di restoran tersebut,  diberikan 3 

alternatif jawaban, yaitu responden yang menjawab tidak diberi nilai 1, responden 

yang menjawab kadang-kadang diberi nilai 2 dan responden yang menjawab ya, 

selalu diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.9.  Tetap ramah dan minta maaf 

 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 2 2.0 

2 Kadang-kadang 22 22.4 

3 Ya, Selalu 74 75.5 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.9 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 74 

orang (75,5%) menyatakan bahwa pihak restoran selalu meminta maaf jika 

membuat pelanggan tidak nyaman saat ada di restoran. 

10. Ucapkan terima kasih atas feedbacknya 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai permohonan maaf pihak restoran 

jika membuat anda tidak nyaman saat ada di restoran tersebut,  diberikan 3 

alternatif jawaban, yaitu responden yang menjawab tidak diberi nilai 1, responden 
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yang menjawab kadang-kadang diberi nilai 2 dan responden yang menjawab ya, 

selalu diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.10.  Ucapkan terima kasih untuk feedbacknya 

 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 2 2.0 

2 Kadang-kadang 19 19.4 

3 Ya, Selalu 77 78.6 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.10 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 77 

orang (78,65%) menyatakan bahwa pihak restoran selalu mengucapkan terima 

kasih jika ada pelanggan yang memberikan saran guna meningkatkan mutu 

pelayanan bagi restoran. 

11. Perbaiki masalah dan Follow up 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai sikap pihak restoran dalam 

menanggapi keluhan,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang 

menjawab tidak diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi 

nilai 2 dan responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang 

terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.11. Perbaiki masalah dan Follow Up 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 4 4.1 

2 Kadang-kadang 29 29.6 

3 Ya,Selalu 65 66.3 
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 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.11 

 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 65 

orang (66,3%) menyatakan bahwa pihak restoran selalu menanggapi keluhan dan 

memastikan penyebab keluhan akan dicari dan diperbaiki supaya tidak terulang 

lagi. 

 Pengembangan pengetahuan mengenai peralatan dan peralatan yang 

diperlukan dalam pelayanan. 

12. Kelengkapan peralatan dalam pelayanan  

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai kelengkapan peralatan dalam 

pelayanan,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang menjawab tidak 

diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi nilai 2 dan 

responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.12. Kelengkapan peralatan dalam pelayanan  

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 2 2.0 

2 Kurang lengkap 46 46.9 

3 Ya, lengkap 50 51.0 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.12 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 50 

orang (51,0%) menyatakan bahwa peralatan dalam pelayanan di restoran tersebut 

lengkap. 
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13. Kelayakan peralatan di area bermain anak 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai kelayakan peralatan di area 

bermain anak,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang menjawab 

tidak diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi nilai 2 dan 

responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.13. Kelayakan peralatan di area bermain anak 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 1 1.0 

2 Kurang layak 15 15.3 

3 Ya, masih layak 82 83.7 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.13 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 82 

orang (83,70%) menyatakan bahwa kelayakan peralatan di area bermain anak di 

restoran tersebut layak untuk dipakai. 

14. Kualitas peralatan untuk penyajian makanan dan minuman 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai kualitas peralatan untuk 

penyajian makanan dan minuman,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu 

responden yang menjawab tidak diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-
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kadang diberi nilai 2 dan responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data 

yang terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 

 

Tabel 3.14. Kualitas peralatan untuk penyajian makanan dan minuman 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 2 2.0 

2 Kurang bagus 8 8.2 

3 Ya, Masih 

bagus 
88 89.8 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.14 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 88 

orang (89,8%) menyatakan bahwa kualitas peralatan untuk penyajian makanan 

dan minuman di restoran tersebut masih layak untuk dipakai. 

15. Penambahan peralatan pelayanan menurut pelanggan 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai penambahan peralatan 

pelayanan menurut pelanggan,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden 

yang menjawab tidak diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang 

diberi nilai 2 dan responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang 

terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.15. Penambahan peralatan pelayanan menurut pelanggan 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 1 1.0 
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2 Cukup 19 19.4 

3 Ya, Perlu 78 79.6 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.15 

 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 78 

orang (79,6%) menyatakan bahwa perlu adanya penambahan  peralatan pelayanan 

di restoran tersebut. 

 Pengembangan si “ pelayan” sendiri, yang menyangkut pengembangan 

sikap, perilaku, sopan santun. 

16. Keramahtamahan dalam pelayanan 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai keramahtamahan dalam 

pelayanan, diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang menjawab tidak 

diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi nilai 2 dan 

responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.16. Keramahtamahan dalam pelayanan 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 0 0 

2 Kadang-kadang 21 21.4 

3 Ya, Selalu 77 78.6 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.16 
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Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 77 

orang (78,6%) menyatakan bahwa karywan selalu ramah dalam memberikan 

pelayanan. 

17. Kerapian seragam karyawan saat bekerja  

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai kerapian seragam karyawan saat 

bekerja,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang menjawab tidak 

diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi nilai 2 dan 

responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.17. kerapian seragam karyawan saat bekerja 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 1 1.0 

2 Kadang-kadang 26 26.5 

3 Ya, Selalu 71 72.4 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.17 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 71 

orang (72,4%) menyatakan bahwa karyawan yang bekerja di restauran tersebut 

selalu berseragam rapi. 

18. Senyum para karyawan saat bekerja melayani pelanggan 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai para karyawan yang tersenyum 

pada para pelanggan saat bekerja melayani,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu 

responden yang menjawab tidak diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-
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kadang diberi nilai 2 dan responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data 

yang terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.18. Senyuman para karyawan saat bekerja melayani pelanggan  

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 2 2.0 

2 Kadang-kadang 39 39.8 

3 Ya, Selalu 57 58.2 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.18 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 57 

orang (58,2%) menyatakan bahwa karyawan selalu tersenyum setiap melayani 

pelanggan yang datang di restauran tersebut. 

19. Mencarikan tempat duduk saat pelanggan menunggu pesanan produk 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai karyawan yang mencarikan 

tempat duduk saat pelanggan menunggu pesanan produk,  diberikan 3 alternatif 

jawaban, yaitu responden yang menjawab tidak diberi nilai 1, responden yang 

menjawab kadang-kadang diberi nilai 2 dan responden yang menjawab ya, selalu 

diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.19. Mencarikan tempat duduk saat pelanggan menunggu  

 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 41 41.8 

2 Kadang-kadang 32 32.7 

3 Ya, Selalu 25 25.5 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.19 
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Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 41 

orang (41,8%) menyatakan bahwa karyawan tidak selalu mencarikan tempat 

duduk pada pelanggan yang menunggu pesanan produk di restauran tersebut. 

20. Kesopanan karyawan pada saat mengantarkan pesanan pelanggan 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai kesopanan karyawan pada saat 

mengantarkan pesanan pelanggan, diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden 

yang menjawab tidak diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang 

diberi nilai 2 dan responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang 

terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.20.  Kesopanan karyawan pada saat mengantarkan pesanan  

pelanggan 

 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 0 0 

2 Kadang-kadang 15 15.3 

3 Ya, Selalu 83 84.7 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.20 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 83 

orang (84,7%) menyatakan bahwa karyawan selalu bersikap sopan pada saat 

mengantarkan pesanan pelanggan yang ada di restoran tersebut. 

Dari 3 indikator yang memiliki 20 item didapat tabel tentang pelayanan restoran 

sebagai berikut : 

Nilai maximum = 60 

Nilai minimum = 32 

Range   = Nilai maximum – Nilai minimum 
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   = 60 – 32 

   = 28 

Interval kelas  = 
3

128 
 

   = 9,66 

 

Jadi, pelayanan restoran yang ada adalah : 

1. Rendah 32 – 40,66 

2. Sedang 41,66 – 49,32 

3. Tinggi 50,32 – 59,98 (60) 

Sehingga tabulasi yang di dapat adalah : 

Tabel 3.21 Pelayanan Restoran 

Nilai Kategori Frekuensi Persentase 

1 Rendah 2 2,04 

2 Sedang 29 29,6 

3 Tinggi 67 68,36 

 Jumlah 98 100% 

 

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

tanggapan responden tentang pelayanan restoran siap saji adalah dalam kategori 

tinggi atau baik, hal ini dibuktikan bahwa dari 98 responden sebanyak 67 orang 

(68,36%) menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan restoran siap saji dalam 

kategori tinggi atau baik. 

 

B. Tingkat Kepuasan Pelanggan 
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 Kualitas Produk 

21. Kualitas produk yang ditawarkan di restoran tersebut 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai kualitas produk yang ditawarkan 

di restoran tersebut,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang 

menjawab tidak diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi 

nilai 2 dan responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang 

terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.21.  Kualitas produk yang ditawarkan di restoran  

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 0 0 

2 Kurang Puas 27 27.6 

3 Ya, Puas 71 72.4 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.21 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 71 

orang (72,4%) menyatakan puas terhadap kualitas produk yang ditawarkan di 

restoran tersebut . 

22. Produk saat disajikan masih dalam keadaan hangat 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai produk saat disajikan masih 

dalam keadaan hangat,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang 

menjawab tidak diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi 

nilai 2 dan responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang 

terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.22. Produk saat disajikan masih dalam keadaan hangat 
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Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 1 1.0 

2 Kadang-kadang 50 51.0 

3 Ya, Masih 47 48.0 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.22 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 50 

orang (51,0%) menyatakan bahwa kadang-kadang produk yang disajikan dalam 

keadaan hangat, hal ini mungkin karena banyaknya pelanggan yang memesanan 

produk di restoran tersebut ataupun juga karena pesanan yang diantarkan ke 

rumah pelanggan sehingga tidak selalu dalam keadaan hangat. 

23. Kesukaan terhadap produk yang ditawarkan  

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai kesukaan terhadap produk yang 

ditawarkan, diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang menjawab tidak 

diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi nilai 2 dan 

responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.23. Kesukaan terhadap produk yang ditawarkan 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 15 15.3 

2 Kurang suka 15 15.3 

3 Ya, Suka 68 69.4 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.23 
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Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 68 

orang (69,4%) menyatakan bahwa responden sangat menyukai semua produk 

yang  ditawarkan di restoran tersebut. 

 

 

 

24. Kelengkapan produk 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai kelengkapan produk,  diberikan 

3 alternatif jawaban, yaitu responden yang menjawab tidak diberi nilai 1, 

responden yang menjawab kadang-kadang diberi nilai 2 dan responden yang 

menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 3.24.  Kelengkapan produk   

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 21 21.4 

2 Kurang lengkap 55 56.1 

3 Ya, Selalu ada 22 22.4 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.24 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 55 

orang (56,1%) menyatakan bahwa hanya kadang-kadang produk yang selalu 

dicari ada para pelanggan ada ada di restoran tersebut. 

 Kualitas Pelayanan 

25. Kepuasan terhadap kecepatan dalam menyajikan menu pesanan pelanggan 
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Untuk mengetahui jawaban responden mengenai kepuasan pelanggan terhadap 

kecepatan penyajian menu yang dipesan,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu 

responden yang menjawab tidak diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-

kadang diberi nilai 2 dan responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data 

yang terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.25. Kecepatan dalam menyajikan menu pesanan pelanggan  

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 1 1.0 

2 Kurang puas 33 33.7 

3 Ya, Puas 64 65.3 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.25 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 64 

orang (65,3%) menyatakan puas terhadap kecepatan karyawan di dalam 

menyajikan menu pesanan dari pelanggan. 

26. Pelayanan fasilitas restoran delivery atau pesan antar  

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai pelayanan fasilitas restoran 

delivery atau pesan antar,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang 

menjawab tidak diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi 

nilai 2 dan responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang 

terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.26. Pelayanan fasilitas restoran delivery atau pesan antar  

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 40 40.8 
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2 Kadang-kadang 

pernah 
50 51.0 

3 Ya, Selalu 8 8.2 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.26 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 50 

orang (51,0%) menyatakan kadang-kadang memakai fasilitas pelayanan delivery 

atau pesan antar yang ditawarkan restoran tersebut 

27. Ketepatan waktu dalam pesan antar atau delivery 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai ketepatan waktu dalam pesan 

antar atau delivery,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang 

menjawab tidak diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi 

nilai 2 dan responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang 

terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.27.  Ketepatan waktu dalam pesan antar atau delivery 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 27 27.6 

2 Kurang tepat 

waktu 
53 54.1 

3 Ya, Selalu tepat 

waktu 
18 18.4 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.27 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 53 

orang (54,1%) menyatakan bahwa kadang-kadang pesanan yang diantarkan 

(delivery) tepat waktu . 
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28. Rasa kekurang puasan terhadap fasilitas delivery atau pesan antar 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai rasa kekurang puasan terhadap 

fasilitas delivery atau pesan antar,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden 

yang menjawab tidak diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang 

diberi nilai 2 dan responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang 

terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 

Tabel 3.28.  Rasa kekurang puasan terhadap fasilitas delivery atau pesan  

antar 

 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 38 38.8 

2 Kurang puas 40 40.8 

3 Ya, Pernah 20 20.4 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.28 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 40 

orang (4,08%) menyatakan bahwa kadang-kadang tidak merasa puas terhadap 

fasilitas delivery atau pesan antar yang disediakan di restoran tersebut. 

29. Produk yang sesuai dengan pesanan pelanggan 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai Produk yang sesuai dengan 

pesanan pelanggan, diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang 

menjawab tidak diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi 

nilai 2 dan responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang 

terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.29.  Produk yang sesuai dengan pesanan pelanggan  

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 28 28.6 

2 Kurang sesuai 31 31.6 

3 Ya, sesuai 39 39.8 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.29 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 39 

orang (39,8%) menyatakan bahwa pesanan yang dipesan sesuai dengan keinginan. 

30. Bonus atau diskon untuk para pelanggan  

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai Bonus atau diskon untuk para 

pelanggan,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang menjawab tidak 

diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi nilai 2 dan 

responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.30. Bonus atau diskon untuk para pelanggan 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 59 60.2 

2 Kadang-kadang 17 17.3 

3 Ya, Pernah 22 22.4 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.30 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 59 

orang (60,2%) menyatakan bahwa mereka belum pernah mendapat bonus atau 

diskon dari restoran tersebut 

 Emosional 
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31. Mempromosikan produk pada orang lain  

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai mempromosikan produk pada 

orang lain, berikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang menjawab tidak 

diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi nilai 2 dan 

responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.31.  Mempromosikan produk pada orang lain 

 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 11 11.2 

2 Kadang-kadang 63 64.3 

3 Ya, Selalu 24 24.5 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.31 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 63 

orang (64,3%) menyatakan bahwa mereka mempromosikan produk pada orang 

lain. 

32. Bangga atau suka dengan produk yang di beli 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai  bangga atau suka dengan 

produk yang di beli, diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang 

menjawab tidak diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi 

nilai 2 dan responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang 

terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.32.  Bangga atau suka dengan produk yang di beli 

 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 2 2.0 
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2 Kurang bangga 32 32.7 

3 Ya, bangga 64 65.3 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.3 

 

 

 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 64 

orang (65,3%) menyatakan bahwa pelanggan suka dengan produk yang di beli. 

33. Permintaan pelanggan yang selalu dipenuhi dalam pelayanan  

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai permintaan pelanggan yang 

selalu dipenuhi dalam pelayanan,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden 

yang menjawab tidak diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang 

diberi nilai 2 dan responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang 

terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.33.  Permintaan pelanggan yang selalu dipenuhi dalam  

pelayanan  

 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 0 0 

2 Kadang-kadang 39 39.8 

3 Ya, Selalu 59 60.2 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.33 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 59 

orang (60,2%) menyatakan bahwa para karyawan selalu memenuhi apa yang 

dipesan oleh pelanggan di restoran tersebut. 

 Harga 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



34. Harga yang ditetapkan restoran  

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai Harga yang ditetapkan restoran,  

diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang menjawab tidak diberi nilai 

1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi nilai 2 dan responden yang 

menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 3.34.  Harga yang ditetapkan restoran  

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 5 5.1 

2 Kurang 

terjangkau 
49 50.0 

3 Ya, terjangkau 44 44.9 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.34 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 49 

orang (50,0%) menyatakan bahwa harga yang ditetapkan restoran kadang-kadang 

kurang terjangkau oleh pembeli yang ingin datang ke restoran terebut. 

35. Pemberitahuan tentang kenaikan harga produk di restoran tersebut 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai pemberitahuan tentang kenaikan 

harga produk di restoran tersebut, diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden 

yang menjawab tidak diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang 

diberi nilai 2 dan responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang 

terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.35.  Pemberitahuan tentang kenaikan harga produk di restoran  

tersebut 

 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 68 69.4 

2 Kadang-kadang 15 15.3 

3 Ya, ada 15 15.3 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.35 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 68 

orang (69,4%) menyatakan bahwa tidak ada pemberitahuan tentang kenaikan 

harga yang ditetapkan restoran tersebut. 

36. Tetap menjadi pelanggan setelah kenaikan harga produk 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai keinginan untuk tetap menjadi 

pelanggan setelah kenaikan harga produk,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu 

responden yang menjawab tidak diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-

kadang diberi nilai 2 dan responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data 

yang terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.36. Ketetapan untuk menjadi pelanggan setelah kenaikan harga produk  

 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 4 4.1 

2 Kadang-kadang 49 50.0 

3 Ya, tetap 45 45.9 

 Jumlah 98 100% 
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Sumber: Jawaban Kuesioner No.36 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 49 

orang (50,0%) menyatakan bahwa dengan adanya kenaikan harga produk maka 

pelanggan hanya di saat tertentu atau kadang-kadang datang ke restoran tersebut. 

37. Kepuasan pelanggan terhadap kenaikan harga dan kualitas produk yang 

ditawarkan 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai kepuasan pelanggan terhadap 

kenaikan harga dan kualitas produk yang ditawarkan,  diberikan 3 alternatif 

jawaban, yaitu responden yang menjawab tidak diberi nilai 1, responden yang 

menjawab kadang-kadang diberi nilai 2 dan responden yang menjawab ya, selalu 

diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.37.  Kepuasan pelanggan terhadap kenaikan harga dan kualitas  

produk yang ditawarkan  

 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 6 6.1 

2 Kurang puas 23 23.5 

3 Ya, puas 69 70.4 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.37 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 69 

orang (70,4%) menyatakan bahwa pelanggan puas atas pelayanan yang diberikan 

pihak restoran. 
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38. Keberatan pelanggan atas kenaikan harga produk  

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai keberatan pelanggan atas 

kenaikan harga produk,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang 

menjawab tidak diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi 

nilai 2 dan responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang 

terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.38.  Keberatan pelanggan atas kenaikan harga produk  

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 8 8.2 

2 Cukup 

keberatan 
50 51.0 

3 Ya, Sangat 

keberatan 
40 40.8 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.38 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 50 

orang (51,0%) menyatakan bahwa pelanggan kadang-kadang merasa keberatan 

atas kenaikan harga produk. 

39. Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan dengan adanya kenaikan harga  

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai kepuasan pelanggan terhadap 

pelayanan dengan adanya kenaikan harga,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu 

responden yang menjawab tidak diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-

kadang diberi nilai 2 dan responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data 

yang terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.39.  Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan dengan adanya  

kenaikan harga 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 5 5.1 

2 Kurang puas 21 21.4 

3 Ya, Puas 72 73.5 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.39 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 72 

orang (73,5%) menyatakan bahwa pelangga merasa puas terhadap pelayanan 

dengan adanya kenaikan harga. 

 Dari 3 indikator yang memiliki 19 item tabel tentang kepuasan pelanggan  

 Nilai maximum = 53 

 Nilai minimum = 29 

 Range   = Nilai maximum – Nilai minimum 

    = 53 – 29 

    = 24 

 Interval kelas  = 
3

124 
 

    = 8,33 

 Jadi, kepuasan pelanggan yang ada adalah sebagai berikut : 

1. Rendah 29 – 36,33 

2. Sedang 37,33 – 44,66 

3. Tinggi 45,66 – 52,99 

Sehingga tabulasi yang didapat adalah : 
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Tabel 3.40 Kepuasan pelanggan 

Nilai Kategori Frekuensi Persentase 

1 Rendah 8 8,16 

2 Sedang 57 58,16 

3 Tinggi 33 33,67 

 Jumlah 98 100% 

 

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kepuasan pelanggan terhadap restoran siap saji McDonalds adalah dalam kategori 

sedang, hal ini dibuktikan bahwa dari 98 responden sebanyak 57orang (58,16%) 

menyatakan puas terhadap restoran cepat saji McDonalds. 

C. Tindakan Rasional Pelanggan 

 Frekuensi pelanggan dalam memuji restoran 

40. Tingkat keseringan ke restoran dalam sebulan 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai tingkat keseringan datang dalam 

sebulan,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang menjawab < 5 X 

diberi nilai 1, responden yang menjawab 10X diberi nilai 2 dan responden yang 

menjawab 15X  diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut 

: 
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Tabel 3.40.  Tingkat keseringan ke restoran dalam sebulan 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 < 5 X 43 43.9 

2 10 X 49 50.0 

3 15 X 6 6.1 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.40 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 49 

orang (50,0%) menyatakan dalam sebulan pelanggan datang ke restauran 

sebanyak 10 kali. 

41. Pujian yang diberikan pelanggan 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai pujian yang di ungkapkan 

pelanggan terhadap pelayanan restoran,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu 

responden yang menjawab tidak diberi nilai 1, responden yang menjawab kadang-

kadang diberi nilai 2 dan responden yang menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data 

yang terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.41.  Pujian yang diungkapkan pelanggan terhadap pelayanan  

restoran 

 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 18 18.4 

2 Kadang-kadang 70 71.4 

3 Ya, sering  10 10.2 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.41 
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Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 70 

orang (71,4%) menyatakan bahwa kadang-kadang pelanggan memberikan pujian 

terhadap pelayanan restauran. 

42. Tingkat keseringan memberikan pujian 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai pemberian pujian terhadap 

karyawan,  diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang menjawab < 5 X 

diberi nilai 1, responden yang menjawab 10X diberi nilai 2 dan responden yang 

menjawab 15X  diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut 

: 

Tabel 3.42.  Tingkat keseringan memberikan pujian 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 < 5 X 95 96.9 

2 10 X 2 2.0 

3 15 X 1 1.0 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.42 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 95 

orang (96,9%) menyatakan bahwa dalam sebulan kurang dari lima kali di dalam 

memberikan pujian kepada karyawan di restoran tersebut. 

43. Pujian yang diberikan terhadap restoran 

Berdasarkan hasil pengisian terhadap pertanyaan dari peneliti terhadap pujian 

yang diberikan kepada pihak restoran, di mana sebagian besar responden memuji 

terhadap pelayanan dari restoran yang antara lain bahwa karyawan masih muda, 

cekatan, cantik dan energik sedangkan dari sisi kualitas produk maka sebagian 
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besar responden menyatakan bahwa tepung produk yang digunakan enak, 

dagingnya empuk dan penyajiannya sangat menyenangkan. 

 Memberikan saran untuk peningkatan restoran 

44. Pemberian saran yang diberikan pelanggan  

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai saran yang diberikan pelanggan, 

diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang menjawab tidak diberi nilai 

1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi nilai 2 dan responden yang 

menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 3.44.  Saran yang diberikan pelanggan 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 26 26.5 

2 Kadang-kadang 65 66.3 

3 Ya, Pernah 7 7.1 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.44 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 65 

orang (66,3%) menyatakan kadang-kadang dalam memberikan saran untuk 

pelayanan yang ada di restoran tersebut. 

45. Kritik yang diberikan pelanggan  

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai kritik yang diberikan pelanggan,  

diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang menjawab tidak diberi nilai 

1, responden yang menjawab kadang-kadang diberi nilai 2 dan responden yang 

menjawab ya, selalu diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 3.45. Kritik yang diberikan pelanggan 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak 22 22.4 

2 Kadang-kadang 67 68.4 

3 Ya, Pernah 9 9.2 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.45 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 67 

orang (68,4%) menyatakan kadang-kadang memberikan kritik terhadap pelayanan 

yang ada di restoran tersebut. 

46. Saran Pelanggan dalam sebulan 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai saran Pelanggan dalam sebulan,  

diberikan 3 alternatif jawaban, yaitu responden yang menjawab < 5 X diberi nilai 

1, responden yang menjawab 10X diberi nilai 2 dan responden yang menjawab 

15X  diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.46.  Saran Pelanggan dalam sebulan 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 < 5X 92 93.9 

2 10 X 5 5.1 

3 15 X 1 1.0 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.46 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 92 

orang (93,9%) menyatakan selama sebulan pelanggan memberikan saran kurang 

dari 5X pada pelayanan yang ada di restoran tersebut. 

47. Pemberian kritik pada restoran dalam sebulan 
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Untuk mengetahui jawaban responden mengenai kritikan pelanggan dalam 

sebulan, diberikan 3 alternatif jawaban,  yaitu responden yang menjawab < 5 X 

diberi nilai 1, responden yang menjawab 10X diberi nilai 2 dan responden yang 

menjawab 15X  diberi nilai 3, data yang terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut 

: 

Tabel 3.47.  Kritikan pelanggan dalam sebulan 

Nilai Jawaban Jumlah Persentase 

1 < 5X 96 98.0 

2 10 X 1 1.0 

3 15 X 1 1.0 

 Jumlah 98 100% 

Sumber: Jawaban Kuesioner No.47 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 96 

orang (98,0%) menyatakan dalam sebulan pelanggan kurang dari lima kali di 

dalam memberikan kritikan terhadap pelayanan yang ada  di restoran tersebut. 

48. Saran dan kritik yang diberikan terhadap restoran 

Berdasarkan hasil pengisian terhadap pertanyaan dari peneliti terhadap saran dan 

kritik yang diberikan terhadap restoran maka ada tiga sektor atau bagian di dalam 

pemberian saran dan kritik tersebut yaitu : 

a. Pelayanan 

Dari sektor pelayanan responden memberikan saran ataupun kritik untuk lebih 

meningkatkan keramahanan terhadap para pelanggan. 

b. Kualitas Produk 

Dari sektor kualitas produk responden memberikan saran ataupun kritik untuk 

lebih diperlengkapi lagi ruangannya khususnya untuk kegiatan bermain anak, 
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sekaligus ada pemberian hadiah dan juga ada gambar-gambar yang 

ditempelkan untuk lebih menambah hiasan. 

c. Harga 

Dari sektor harga responden memberikan saran ataupun kritik untuk lebih 

menurunkan harga agar dapat terjangkau lebih banyak konsumen. 

 Dari 3 indikator yang memiliki 9 item Tindakan Rasional Pelanggan 

 Nilai maximum = 15 

 Nilai minimum = 7 

 Range  = Nilai maximum – Nilai minimum 

    = 15 – 7 

    = 8 

 Interval kelas = 
3

18 
 

    = 3 

 

 

 

 Jadi, Tindakan Rasional pelanggan yang ada adalah sebagai berikut : 

 1. Rendah = 7 - 9 

  2. Sedang = 10 -12 

 3. Tinggi = 13 – 15 

 Sehingga, tabulai yang didapat adalah : 

 Tabel 3.48 Tindakan Rasional Pelanggan 

Nilai Kategori Jumlah Persentase 
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1 Rendah 27 27,55 

2 Sedang 62 63,26 

3 Tinggi 9 9,18 

 Jumlah 98 100% 

 

 Dari tabel tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 

tindakan rasional pelanggan terhadap restoran siap saji McDonalds adalah dalam 

kategori sedang, hal ini dibuktikan bahwa dari 98 responden sebanyak 62 orang 

(63,26%) menyatakan bahwa tindakan untuk memberikan saran ataupun 

memberikan kritik terhadap restoran McDonalds masih dalam taraf sedang. 
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BAB IV 

ANALISA DATA 

 

 

Bab ini memuat analisis hubungan antara pelayanan variabel restoran cepat saji 

dan kepuasan pelanggan dengan tindakan rasional serta analisis hubungan antara 

pelayanan restoran cepat saji dengan tindakan rasional pelanggan dengan kepuasan 

pelanggan sebagai variabel kontrol. (Dalam Analisis Korelasi, semua data 

dikonversi ke dalam bentuk standar (Z_Score). 

 

A. Analisis Korelasi Product Moment (Pearson’s Product Moment Correlation)  

Menggunakan statistik korelasi product moment dihasilkan angka korelasi 

yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu hubungan 

antara pelayanan restoran cepat saji dengan tindakan rasional pelanggan dan 

hubungan antara kepuasan pelanggan dengan tindakan rasional. Perhitungan analisis 

korelasi Product Moment dilakukan dengan menggunakan program SPSS. 
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Berdasarkan output SPSS (lihat lampiran) diperoleh hasil sebagai berikut : 

(angka dalam tabel merupakan koefisien korelasi).  

Tabel IV.1 

Pengujian Product Moment 

 

  VX Vy Vz 

Vx 1 0,258 0,421 

Vy  1 0,246 

Vz   1 

              Sumber : Output SPSS For Windows 12 

Keterangan :  Vx  = (Variabel Independent) Pelayanan restoran 

  Vy = (Variabel Dependent) tindakan rasional 

  Vz = (Variabel interverning) kepuasan pelanggan 

1. Hubungan antara variabel pelayanan restoran cepat saji dengan variabel tindakan 

rasional. 

a. Perumusan Hipotesis 

Ho : tidak ada hubungan antara variabel pelayanan restoran cepat saji dengan 

variabel tindakan rasional 

Ha  : ada hubungan antara variabel pelayanan restoran cepat saji dengan 

variabel tindakan rasional 

b. Kategori Pengambilan Keputusan 

Menggunakan program SPSS dapat diperoleh nilai koefisien korelasi product 

moment. Pengambilan kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan kategori 

sebagai berikut : 
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Ho diterima apabila nilai koefisien korelasi (rxy) < rtabel α = 0,05, df = 96 

Ha diterima apabila nilai koefisien korelasi (rxy) > rtabel α = 0,05, df = 96 

c. Hasil Perhitungan dan Interpretasi 

Dari tabel 4.1 diketahui bahwa besarnya rxy antara variabel pelayanan 

restoran cepat saji dengan variable tindakan rasional adalah 0,258. rtabel α = 0,05, df = 

96  = 0,205 jika diperbandingkan adalah : 

rxy  :  rtabel α = 0,05, df = 96 

0,258 : 0,205 

0,258 > 0,205 

Perbandingan antara nilai koefisien korelasi (rxy) dengan rtabel α = 0,05, df=96 

menunjukkan bahwa rxy lebih besar dibandingkan dengan rtabel α = 0,05, df = 96. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ha diterima atau dengan kata lain ada 

hubungan yang signifikan antara pelayanan restoran cepat saji dengan tindakan 

rasional pelanggan. 

Koefisien korelasi bertanda positif sehingga dapat disimpulkan bahwa arah 

hubungan antara kedua variabel adalah positif. Dengan kata lain dapat dikatakan 

bahwa semakin tinggi pelayanan restoran cepat saji maka semakin erat pula 

tindakan rasional pelanggan. 

2. Hubungan antara variabel kepuasan pelanggan dengan variabel tindakan rasional. 

a. Perumusan Hipotesis 

Ho : tidak ada hubungan antara variabel kepuasan pelanggan dengan variabel 

tindakan rasional 
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Ha : ada hubungan antara variabel kepuasan pelanggan dengan variabel 

tindakan rasional 

b. Kategori Pengambilan Keputusan 

Menggunakan program SPSS dapat diperoleh nilai koefisien korelasi product 

moment. Pengambilan kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan kategori 

sebagai berikut : 

Ho diterima apabila nilai koefisien korelasi (rxy) < rtabel α = 0,05, df = 96 

Ha diterima apabila nilai koefisien korelasi (rxy) > rtabel α = 0,05, df = 96 

c. Hasil Perhitungan dan Interpretasi 

Dari tabel 4.1 diketahui bahwa besarnya rxy antara variabel kepuasan 

pelanggan dengan variabel tindakan rasional adalah 0,246. rtabel α = 0,05, df = 96  = 

0,205 jika diperbandingkan adalah : 

rxy  :  rtabel α = 0,05, df = 96 

0,246 : 0,205 

0,246 > 0,205 

Perbandingan antara nilai koefisien korelasi (rxy) dengan rtabel α = 0,05, df=96 

menunjukkan bahwa rxy lebih besar dibandingkan dengan rtabel α = 0,05, df = 96. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa Ha diterima atau dengan kata lain ada hubungan 

yang signifikan antara kepuasan pelanggan dengan tindakan rasional pelanggan. 

Koefisien korelasi bertanda positif sehingga dapat disimpulkan bahwa arah 

hubungan antara kedua variabel adalah positif. Dengan kata lain dapat dikatakan 

bahwa semakin tinggi kepuasan pelanggan maka semakin erat pula tindakan rasional 

pelanggan. 
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3. Hubungan antara variabel Pelayanan restoran dengan tingkat kepuasan pelanggan 

dengan variabel tindakan rasional. 

a. Perumusan Hipotesis 

Ho : tidak ada hubungan antara variabel pelayanan restoran cepat saji dengan 

kepuasan pelanggan 

Ha : ada hubungan antara variabel pelayanan restoran cepat saji dengan 

kepuasan pelanggan 

b. Kategori Pengambilan Keputusan 

Menggunakan program SPSS dapat diperoleh nilai koefisien korelasi product 

moment. Pengambilan kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan kategori 

sebagai berikut : 

Ho diterima apabila nilai koefisien korelasi (rxy) < rtabel α = 0,05, df = 96 

Ha diterima apabila nilai koefisien korelasi (rxy) > rtabel α = 0,05, df = 96 

c. Hasil Perhitungan dan Interpretasi 

Dari tabel 4.1 diketahui bahwa besarnya rxy antara variabel pelayanan 

restoran cepat saji dengan kepuasan pelanggan adalah 0,421. rtabel α = 0,05, df = 96  

= 0,205 jika diperbandingkan adalah : 

rxy  :  rtabel α = 0,05, df = 96 

0,421 : 0,205 

0,421 > 0,205 

Perbandingan antara nilai koefisien korelasi (rxy) dengan rtabel α = 0,05, df=96 

menunjukkan bahwa rxy lebih besar dibandingkan dengan rtabel α = 0,05, df = 96. Dengan 
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demikian dapat disimpulkan bahwa Ha diterima atau dengan kata lain ada hubungan 

yang signifikan antara pelayanan restoran cepat saji dengan kepuasan pelanggan. 

Koefisien korelasi bertanda positif sehingga dapat disimpulkan bahwa arah 

hubungan antara kedua variabel adalah positif. Dengan kata lain dapat dikatakan 

bahwa semakin tinggi pelayanan restoran cepat saji maka semakin erat pula 

kepuasan pelanggan. 

B. Analisis Korelasi Parsial Product Moment 

Metode korelasi product moment digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara pelayanan restoran cepat saji dengan tindakan rasional dengan 

kepuasan pelanggan sebagai variabel kontrol. Perhitungan analisis korelasi parsial 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Berikut adalah langkah-langkah 

analisis : 

1. Perumusan Hipotesis 

Ho : tidak ada asosiasi variabel kepuasan pelanggan terhadap hubungan antara 

variabel pelayanan restoran cepat saji dengan tindakan rasional 

pelanggan jika dikontrol variabel gaya hidup. 

Ha : ada asosiasi variabel kepuasan pelanggan terhadap hubungan antara 

variabel pelayanan restoran cepat saji dengan tindakan rasional 

pelanggan jika dikontrol variabel gaya hidup. 

2. Kategori Pengambilan Kesimpulan 

Menggunakan program SPSS dapat diperoleh rxy.z (korelasi parsial product 

moment) dengan demikian pengambilan kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan 

kategori sebagai berikut : 
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 Ho diterima apabila nilai koefisien korelasi (rxy.z) > SEr.Z 

Ho ditolak apabila nilai koefisien korelasi (rxy.z) < SEr.Z 

3. Hasil Perhitungan dan Interpretasi 

Berdasarkan output SPSS (lihat pada lampiran) diperoleh rxy.z sebesar 

0,176. Nilai pembanding (SEr.Z) dapat dihitung dengan sebagai berikut : 

 Perhitungan SEr 

SEr = 
mn 

1
 = 

398

1


= 

746,9

1
 = 0,102 

 Perhitungan nilai pembanding (SEr.Z) dengan tingkat ketelitian α = 0,05. 

SEr.Z = 0,102 x 1,96 = 0,201 

 Perbandingan rxy.z dengan SEr.Z x 1,96 

Perbandingan rxy.z dengan SEr.Z x 1,96 

rxy.z  : SEr.Z x 1,96 

0,176 : 0,201 

0,176 < 0,201 

Perbandingan antara koefisien korelasi (rxy.z) dengan SEr. Z x 1,96 

menunjukkan bahwa rxy.z lebih kecil dibandingkan dengan SEr.Z x 1,96. Dengan 

Demikian disimpulkan bahwa Variabel Independent (Pelayanan Restoran) 

berhubungan dengan Variabel Dependent (Tindakan Rasional) jika ada Variabel 

Kontrol (Kepuasan Pelanggan). Jadi hipotesis yang ada ada hubungan dengan 

ketiga Vaiabel Independent, Variabel Dependent dan Variabel Kontol secara 

bersama dalam populasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

D. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pelayanan 

restoran siap saji, tingkat kepuasan pelanggan dengan tindakan rasional 

pelanggan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

 Kesimpulan  Empiris 

Kesimpulan empiris ini berdasarkan pada kenyataan empiris tiap-tiap 

variabel penelitian pada lokasi penelitian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

keadaan dari masing-masing variabel sebagai berikut: 

1. Hubungan antara pelayanan restoran McDonalds dengan tindakan rasional 

pelanggan 

Berdasarkan hasil analisis dapat diperoleh hubungan yang positif tetapi 

masih rendah keeratannya antara pelayanan restoran McDonalds dengan tindakan 

rasional pelanggan. Sifat  hubungan yang positif berarti bahwa semakin tinggi 

tingkat pelayanan maka akan semakin tinggi tindakan rasional pelanggan. 

2. Hubungan antara pelayanan restoran McDonalds dengan kepuasan 

pelanggan 

Berdasarkan hasil analisis dapat diperoleh hubungan positif dan sedang 

keeratannya antara pelayanan restoran McDonalds dengan tindakan rasional 

pelanggan. Sifat hubungan yang positif berarti bahwa semakin tinggi tingkat 

pelayanan maka akan semakin tinggi kepuasan pelanggan. 
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3. Hubungan antara kepuasan pelanggan dengan tindakan rasional pelanggan 

Berdasarkan hasil analisis diketahui hubungan positif tetapi masih rendah 

keeratannya antara kepuasan pelanggan dengan tindakan rasional pelanggan. Sifat  

hubungan yang positif berarti bahwa semakin tinggi kepuasan pelanggan maka 

akan semakin tinggi tindakan rasional pelanggan. 

4. Hubungan antara pelayanan, kepuasan pelanggan dengan tindakan rasional 

pelanggan 

Hasil analisis terdapat hubungan yang sangat rendah keeratannya variabel 

pelayanan dengan tindakan rasional pelanggan di mana variabel kepuasan 

pelanggan dianggap konstan. Sedangkan berdasarkan nilai probabilias dapat 

diketahui bahwa nilai signifikan variabel > 0,05 sehingga tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara pelayanan dengan tindakan rasional di mana variabel 

kepuasan pelanggan dianggap konstan. 

Hasil analisis terdapat hubungan yang sangat rendah keeratannya variabel 

kepuasan pelanggan dengan tindakan rasional pelanggan di mana variabel 

pelayanan dianggap konstan. Sedangkan berdasarkan nilai probabilitas dapat 

diketahui bahwa nilai signifikan variabel > 0,05 sehingga tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara kepuasan pelanggan dengan tindakan rasional di mana 

variabel pelayanan dianggap konstan. 

 

 

2. Kesimpulan Teoritis 
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Kesimpulan teoritis diperoleh berdasarkan pada penelitian di lapangan 

yang berkaitan dengan teori yang digunakan dalam kerangka pemikiran. 

Kesimpulan ini untuk melihat apakah hasil penelitian dapat mendukung teori yang 

digunakan. 

Dalam penelitian ini digunakan teori aksi dari Parsons, bahwa aksi 

merupakan tanggapan atau respon atau mekanis terhadap suatu stimulus inti 

pemikirannya adalah bahwa : 

a) Tindakan terjadi dalam situasi di mana elemen-elemen di dalamnya 

digunakan oleh yang bertindak itu sebagai alat untuk mencapainya. 

b) Tindakan itu diarahkan pada tujuan, diatur oleh norma dan nilai bersama. 

 Jadi komponen-komponen dasar atau suatu tindakan adalah tujuan, situasi, 

alat dan norma (Johnson, 1986 : 106). 

Jadi dalam penelitian ini tindakan rasional konsumen yaitu Perbuatan yang 

mempunyai tujuan atau proses pencapaian tujuan menurut pertimbangan dan 

pemikiran yang sehat terjadi dalam situasi di mana konsumen merasa memiliki 

kepuasan atas pelayanan dari restoran. 

 Di dalam pelayanan ada yang disebut Kesan (Image) yang berperan 

sebagai penyaring terhadap proses layanan yang telah dilakukan sebelumnya. 

Kesan yang menyenangkan akan memperbesar kemungkinan pengembangan 

layanan. Sebaliknya kesan yang buruk akan bisa menghancurkan. Untuk itu 

membangun kesan dan hubungan itu menjadi satu bagian yang saling terkait 

dalam menghasilkan produk layanan penting. 

3. Kesimpulan Metodologis 
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Penelitian ini merupakan penelitian explanatoris, yaitu penelitian untuk 

menguji hubungan antara variabel yang dihipotesiskan. 

Dalam penelitian ini sampel yang telah ditetapkan sebanyak 98 responden, 

sedangkan untuk pengambilan sampelnya dilakukan dengan cara proporsional 

random sampling. 

Adapun tehnik pengambilan atau pengumpulan data dilakukan melalui 

quesioner. Quesioner terdiri dari indikator-indikator pada definisi operasional 

yang dijabarkan dalam 48 item pertanyaan. 

Untuk tehnik analisa data dipergunakan analisis korelasi product moment 

dan korelasi parsial product moment. Dari serangkaian langkah di atas maka 

reabilitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. 

E. Saran 

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran 

yang dapat dijadikan bahwa pertimbangan dan masukan bagi pihak yang 

berkompeten di dalamnya : 

1. Bagi Pelanggan 

Pelanggan sebagai manusia, apabila mereka juga diperlakukan secara 

manusiawi (people behavioral oriented) maka mereka tidak sekedar mendapatkan 

kepuasan tetapi mendapatkan suatu kegembiraan atau kesenangan. Hal ini 

merupakan sebuah pengalaman emosional yang mengesankan bagi pelanggan dan 

mendorong terjadinya loyalitas. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan 

pengelolaan service quality untuk dapat merebut dan mempertahankan kepuasan 

pelanggan (customer satisfaction).  
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2. Bagi perusahaan atau restoran 

Perusahaan juga harus membuat pelanggan bukan hanya sekedar 

merasakan kepuasan  (satisfaction). Karena pelanggan yang puas masih terbuka 

kemungkinan untuk beralih ke produk perusahaan lain atau produk pesaing, oleh 

karena itu perusahaan harus dapat menciptakan perasaan dan pengalaman yang 

menyenangkan bagi konsumen, yaitu apabila ada pelanggan yang mengeluh, 

situasi ini memberi kesempatan kepada organisasi untuk melakukan pemulihan 

jasa. Keluhan adalah hadiah dari pelanggan, bukan ancaman. Pelanggan yang 

mengeluh bisa berubah menjadi pelanggan setia dan loyal apabila organisasi dapat 

menangani keluhan tersebut dengan baik. 

3. Bagi para peneliti 

Peneliti menyadari bahwa apa yang peneliti peroleh dari hasil penelitian 

ini, merupakan sebagian kecil dari fenomena sosial yang terdapat dalam lokasi. 

Dalam artian masih banyak lagi permasalahan yang dapat digali bagi pihak-pihak 

yang berkeinginan melanjutkan peneliti dari lokasi ini. 
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