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MOTTO 

 

 

Pengetahuan tidaklah cukup, kita harus mengamalkannya. 
Niat tidaklah cukup, kita harus melakukannya. 

(Johann Wolfgang Goethe) 
 

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil  
tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. 

(Einstein) 
 
 

Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu 
kebaikan, maka bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan 

selangkah pun. 
(Bung Karno) 

 
 

Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun 
depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak tertentu, dan Anda tak akan 

mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu. 
(William Feather) 
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ABSTRAK 
 
 

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS 
PELANGGAN DENGAN KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI MEDIASI 

( Studi Pada Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS ) 
 

KIKI ENGGA KRISTI 
F1205020 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan 

kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Rumusan masalah yang akan diteliti 
adalah Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, apakah 
kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, serta apakah kepuasan 
pelanggan memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan.  

Metode pyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Target 
populasi penelitian ini adalah seluruh pelanggan Waroeng Spesial Sambal “SS” UNS 
Surakarta. Sampel yang diambil adalah 100 orang. Teknik sampling yang digunakan 
adalah non probability purposive sampling. 

Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pretest, Uji Validitas 
dan Uji Reliabilitas, Uji Asumsi klasik. Pengujian Hipotesis dengan menggunakan 
Path Analysis dan diolah dengan bantuan komputer program SPSS 11.5. 

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: (1). Secara statistik dapat ditumjukkan 
bahwa kualitas pelayanan memang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan. (2). Secara statistik dapat ditunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memang 
mempunyai pengaruh signifikan pada loyalitas pelanggan. (3). Secara statistik dapat 
ditunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memediasi pengaruh kualitas pelayanan 
terhadap loyalitas pelanggan.. 
 
 
Kata kunci  :  kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. 

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



 xiv

 
ABSTRACT 

 
THE EFFECT OF SERVICE QUALITY ON THE CUSTOMERS’ LOYALTY 

WITH CUSTOMERS’ SATISFACTION AS THE MEDIATOR 
(A Case Study on Waroeng Special Sambal “SS” 4 UNS) 

 
KIKI ENGGA KRISTI 

F1205020 
 

 
This research aims to find out the effect of service quality and customers 

satisfaction on the customers’ loyalty. The problem statement that will be studied is 
whether or not the service quality affects the customers’ satisfaction, whether or not 
the customers satisfaction affects the customers loyalty, as well as whether or not the 
customers satisfaction mediates the effect of service quality on the customers’ loyalty. 

The method employed in this research is survey method. The population target 
of research was all customers of Waroeng Special Sambal “SS” 4 UNS Surakarta. The 
sample of research was 100 respondents. The sampling technique used was non 
probability purposive sampling. 

The instrument tests employed in this research were Pretest, validity and 
reliability test, and classical assumption test. The hypothesis testing was done using 
Path analysis and processed with SPSS 11.5 computer program aid. 

From the result of research, it can be concluded that: (1) It can be shown 
statistically that the service quality has a significant effect on the customers’ 
satisfaction. (2) It can be shown statistically that the customers’ satisfaction has a 
significant effect on the customers’ loyalty. (3) It can be shown statistically that the 
customers’ satisfaction mediates the effect of service quality on the customers’ loyalty. 

 
 
Keywords: service quality, customers’ satisfaction, and customers’ loyalty 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam lingkungan kompetitif sekarang ini apalagi kita menghadapi pasar 

bebas maka kualitas jasa pelayanan terhadap konsumen harus menjadi titik 

perhatian bagi setiap organisasi. Kepuasaan konsumen harus ditata sedemikian 

penting untuk eksistensi suatu perusahaan atau organisasi. Dalam bidang 

pemasaran pengembangan suatu produk/jasa sangatlah penting dalam pertumbuhan 

ekonomi suatu bangsa. 

Suatu produk atau jasa harus memiliki daya saing agar menarik pelanggan, 

(Porter , 1994) sebab bisnis tidak dapat berlangsung tanpa adanya pelanggan. Suatu 

produk hanya memiliki daya saing bila keunggulan produk tersebut terletak pada 

keunikan serta kualitas pelayanan jasa tersebut kepada pelanggan. Agar dapat 

bersaing suatu produk harus memiliki keunikan dibandingkan dengan produk lain 

yang sejenis. (Rangkuti, 2002; 32). Keunikan serta kualitas pelayanannya harus 

disesuaikan dengan manfaat yang dibutuhkan oleh pelanggan atau dengan kata lain 

manfaat suatu produk tergantung pada seberapa jauh produk tersebut memenuhi 

nilai-nilai yang dibutuhkan oleh pelanggan. Suksesnya suatu industri jasa 

tergantung pada sejauh mana perusahaan mampu mengelola tiga aspek penting 

yaitu janji perusahaan mengenai jasa yang akan disampaikan kepada pelanggan, 

kemampuan perusahaan untuk membuat karyawan mampu memenuhi janji 

tersebut serta kemampuan karyawan untuk menyampaikan janji tersebut kepada 

pelanggan. 
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Jasa pelayanan yang diberikan dengan baik merupakan strategi keuntungan 

karena akan dapat menghasilkan lebih banyak pelanggan yang baru. Jasa 

pelayanan dapat membangun kultur organisasi yang baik dimana manusia yang 

terlibat didalamnya dapat mengembangkan potensi mereka, serta jasa merupakan 

komponen kunci untuk mendorong suksesnya suatu perusahaan disamping 

memaksimalkan manfaat dan meminimalkan beban bukan harga untuk konsumen. 

(Berry, Parasuraman, Zeitmahl, 1994). 

Berkaitan dengan hal tersebut perlulah dilakukan suatu studi mengenai 

kualitas pelayanan jasa yang diterima oleh konsumen sehingga dapat diketahui 

sekaligus mengelola bagian yang menjadi penggerak dalam penyampaian 

pelayanan jasa tersebut. Mendengar apa yang diinginkan kosumen merupakan hal 

yang penting dalam memformulasikan strategi pemasaran perusahaan (Kertajaya, 

2000). 

Penelitian yang dilakukan oleh Dabholkar, et al. (2000) dalam Tjiptono 

(2005), menyatakan bahwa kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang sangat 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian yang juga dilakukan oleh 

Stank, et al. (1999) menyatakan bahwa adanya hubungan pengaruh yang sangat 

signifikan antara kualitas jasa secara tidak langsung dengan loyalitas konsumen 

dengan mediasi kepuasan pelanggan.  

Saat ini Waroeng Spesial Sambal ”SS” di Surakarta mempunyai 4 cabang. 

Yang pertama terletak di jalan Hasanudin no. 53 (Manahan), kedua terletak di 

depan kantor kecamatan Gonilan (utara kampus UMS), ketiga terletak di jalan 

Cendrawasih M3, Solobaru, dan yang keempat terletak di jalan KH Maskur 101 

(Timur Faperta) UNS, Kentingan. Objek penelitian ini adalah Waroeng Spesial 
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Sambal ”SS” 4 UNS. Pemilihan objek ini karena Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 

di Jl. KH Maskur 101 (Timur Faperta) UNS Solo adalah salah satu rumah makan 

yang masih sangat diminati oleh banyak konsumen terutama para mahasiwa di 

sekitar UNS, walaupun mulai banyak bermunculan rumah makan-rumah makan 

baru yang otomatis menjadi pesaing dari Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS. 

Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung yang datang dan seberapa sering mereka 

berkunjung ke rumah makan-rumah makan tersebut. Dengan demikian Waroeng 

Spesial Sambal “SS” 4 UNS harus dapat mempertahankan para konsumen agar 

tidak berpindah ke rumah makanan yang lain. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini menjadi judul “ 

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS 

PELANGGAN DENGAN KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI MEDIASI 

(Studi pada Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS di Surakarta)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka rumusan masalah yang 

diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? 

2. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? 

3. Apakah kepuasan pelanggan memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan? 

 

C. TUJUAN 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh antara variabel kualitas pelayanan 

dengan kepuasan pelanggan. 

2. Untuk menganalisa ada tidaknya pengaruh antara variabel kepuasan pelanggan 

dengan loyalitas pelanggan. 

3. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh antara variabel kepuasan pelanggan 

memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Perusahaan : 

a. Sebagai masukan bagi perusahaan dalam menentukan strategi yang tepat 

untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggannya. 

b. Sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang 

selama ini diberikan oleh perusahaan, dan dapat dipergunakan sebagai 

dasar perbaikan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan kepuasan 

pelanggan dan loyalitas pelanggan. 

2. Bagi Peneliti : 

Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan empirik mengenai pentingnya 

pengembangan usaha ritel dan jasa berdasarkan persepsi dimensi kualitas 

layanan, kepuasan terhadap loyalitas pelanggan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. PELAYANAN 

1. Pengertian Pelayanan 

Kotler (dalam Umar Husein, 2003:3), jasa adalah setiap tindakan atau 

perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang 

pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak 

menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produk jasa bisa berhubungan dengan 

produk fisik maupun tidak. Stanton (1992:496) mengartikan jasa sebagai 
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 xx

kegiatan yang didefinisikan secara tersendiri, yang pada hakikatnya bersifat tak 

memiliki wujud (intangible), yang merupakan pemenuhan kebutuhan dan tidak 

terikat pada penjualan atau jasa lainnya.  

Selanjutnya Payne (1993:7) memberikan batasan jasa:  

An activity which has some element of intangibility associated with it, 

which involves some interaction with customers or with property in 

their possession, and does not result in a transfer of ownership. A 

change in condition may not be closely associated with a physical 

product.  

Jasa berdasarkan definisi tersebut diartikan sebagai suatu aktivitas yang 

mempunyai beberapa elemen yang tak kelihatan/tak berwujud yang 

berhubungan dengan jasa itu sendiri, yang melibatkan interaksi dengan 

pelanggan atau dengan barang milik pelanggan, dan tidak berdampak pada 

pengalihan kepemilikan. Perubahan kondisi tidak berkaitan dengan fisik 

produk. 

2. Karakteristik Pelayanan 

Jasa mempunyai empat karakteristik utama yang sangat mempengaruhi 

pemasaran ( Kotler & Amstrong, 2001 : 376 ), dimana karakteristik jasa 

tersebut adalah : 

a. Ketidakberwujudan jasa (intangibility) 

Jasa tidak bisa dilihat, dicicipi, dirasakan, didengar, atau dibaui sebelum 

dibeli. 

b. Ketidakterpisahan jasa (service inseparability) 
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Jasa yang diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang sama dan tidak 

dapat dipisahkan dari penyedianya, apakah penyedia tadi adalah orang atau 

mesin. 

c. Keragaman jasa (service variability) 

Kualitas jasa dapat sangat beragam, tergantung pada siapa yang 

menyediakan, waktu, tempat, serta cara mereka disediakan. 

d. Tidak tahan lamanya jasa (service perishability) 

Jasa tidak dapat disimpan untuk penjualan atau pemakaian yang akan 

datang. 

 

 

 

 

B. KUALITAS PELAYANAN 

1. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Parasuraman, et al. (1998:5) memberikan batasan tentang pengertian 

service quality is the foundation for service marketing because the core 

product being marketed is a performance of the product; the performance 

is what customer buy. A strong service concept gives the companies the 

opportunity to compete for customer; a strong performance of the service 

concept built competitiveness by earning customer’s strategy confidence 

and reinforcing branding, advertising, selling and pricing. An 

innovator’s strategy of service quality is usually more difficult to imitate 

than it’s service concept. This is because quality service comes from 
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inspired leadership throught out an organization, a customer-minded 

corporate culture, excellent service-system design, the effective use of 

information and technology, and other factors that develop in company. 

Artinya, kualitas pelayanan merupakan dasar bagi pemasaran jasa, karena 

inti produk yang dipasarkan adalah suatu kinerja (yang berkualitas), dan 

kinerjalah yang dibeli oleh pelanggan, oleh karena itu kualitas kinerja 

pelayanan merupakan dasar bagi pemasaran jasa. Konsep pelayanan yang baik 

akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk bersaing dalam merebut 

konsumen. Sedangkan kinerja yang baik (berkualitas) dari sebuah konsep 

pelayanan menimbulkan situasi yang kompetitif dimana hal tersebut dapat 

diimplementasikan melalui strategi untuk meyakinkan pelanggan, memperkuat 

image tentang merek, iklan, penjualan, dan penentuan harga. 

Strategi inovator terhadap kualitas layanan biasanya sulit ditiru 

dibandingkan dengan sekedar konsep layanan itu sendiri. Hal tersebut 

disebabkan karena kualitas layanan berasal dari kepemimpinan yang 

terinspirasi melalui organisasi, budaya perusahaan yang berorientasi pada 

pelanggan, desain sistem layanan prima, penggunaan informasi dan teknologi 

yang efektif, serta faktor-faktor lainnya yang dikembangkan oleh organisasi. 

Menurut Parasuraman, et al. (dalam Lupiyoadi, 2001:148) service quality 

didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan 

pelanggan atas layanan yang mereka terima atau peroleh. 

2. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Menurut Parasuraman, et al. (dalam Lupoyoadi, 2001:148-149) terdapat 5 

(lima) dimensi SERVQUAL, yaitu : 
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a. Tangibles (bukti fisik) 

Yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya 

kepada pihak eksternal. Meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lain 

sebagainya), perlengakapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), 

serta penampilan pegawainya. 

b. Reliability (keandalan) 

Yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang 

dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan 

harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama 

untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan 

akurasi yang tinggi.  

c. Responsiveness (ketanggapan) 

Yaitu suatu kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang 

cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian yang 

jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya alasan yang tepat 

menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. 

d. Assurance (jaminan dan kepastian) 

Yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai 

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

perusahaan.  

e. Empathy  

Yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi 

yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki 
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pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan 

pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang 

nyaman bagi pelanggan.  

3. Pengukuran dan Penilaian Kualitas Pelayanan 

Pada hakikatnya pengukuran kualitas suatu jasa atau produk dapat 

diperoleh melalui pengukuran atas kepuasan pelanggannya yang ditunjukkan 

melalui variabel harapan dan kinerja yang dirasakan pelanggan atau perceived 

performance. (Fandy Tjiptono, 2001:46). Kotler (1997: 95) menjelaskan bahwa 

jasa dapat diperingkat menurut kepentingan pelanggan (costumer importance) 

dan kinerja perusahan (company performance). 

“Namun demikian kualitas jasa lebih sukar didefinisikan, dijabarkan, dan 

diukur bila dibandingkan dengan kualitas barang. Bila ukuran kualitas 

dan pengendalian telah lama ada untuk barangbarang berwujud (tangible 

goods), maka untuk jasaa berbagai upaya telah dan sedang dikembangkan 

untuk merumuskan ukuran-ukuran semacam itu” (Fandy Tjiptono, 

2000:51). 

Selanjutnya, Parasuraman, et al. (1988:12) mendefinisikan penilaian 

kualitas jasa sebagai sikap yang berhubungan dengan keunggulan suatu jasa 

pelayanan, atau pertimbangan konsumen tentang keunggulan secara 

keseluruhan suatu perusahaan. Demikian pula Wyckof yang melihat 

keunggulan jasa pelayanan sebagai suatu tingkat kesempurnaan yang 

diharapkan dan pengendalian atas kesempurnaan tersebut untuk memenuhi 

seperangkat keinginan dan kebutuhan pelanggan (Wyckof, dalam Lovelock, 

1988:45). 
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Berdasarkan pemahaman diatas dapatlah dikatakan, bahwa pengukuran 

dan penilaian kualitas jasa tidaklah berbeda, akan tetapi dalam pelaksanaannya 

agak sukar dibandingkan pada produk fisik. Pada dasarnya inti dari pengukuran 

dan penilaian kualitas terletak pada dua sisi, yaitu dari sudut pandang 

konsumen dalam hal ini harapannya, dan disatu sisi terletak pada sudut 

pandang manajemen perusahaan dalam hal ini kinerja atas kualitas jasa secara 

keseluruhan. Dengan kata lain, seperti yang dikemukakan oleh Parasuraman, et 

al. (1985:43) bahwa terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas 

jasa, yaitu; jasa yang diharapkan (expected service) dan jasa yang 

dipersepsikan (perceived service). 

Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Rush, et al. (1996) dalam 

Fandy Tjiptono, (2000:51-52) Harapan pelanggan dapat berupa tiga tipe :  

1) Will expectation, yaitu tingkat kinerja yang diprediksi atau diperkirakan 

konsumen akan diterimanya, berdasarkan  semua informasi yang 

diketahuinya. 

2)  Should expectation, yaitu tingkat kinerja yang dianggap sudah sepantasnya 

diterima konsumen. 

3) Ideal expectation, yaitu kinerja optimum atau terbaik yang diharapkan 

dapat diterima konsumen”. 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Gronroos (1990) dalam Fandy 

Tjiptono, (2000:51-52) menyatakan bahwa persepsi pelanggan terhadap 

kualitas total suatu jasa terdiri atas dua dimensi utama. 
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1) Dimensi technical quality (outcome dimension), yaitu dimensi yang 

berkaitan dengan kualitas output jasa yang dipersepsikan pelanggan. 

2) Dimensi functional quality (process-related dimension), yaitu dimensi 

berkaitan dengan kualitas cara penyampaian jasa atau menyangkut proses 

transfer kualitas teknis, output atau hasil akhir jasa dari penyedia jasa 

kepada pelanggan. Untuk jelasnya dapat ditunjukkan pada Gambar II.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Gambar II.1 
Total Perceived Quality 

 
Sumber: Gronroos (1990) dalam Fandy Tjiptono (2000). 

 

Dalam kebanyakan kasus, pelanggan dapat melihat dan mengetahui 

perusahaan, sumber daya, dan cara beroperasinya. Sebab itu, citra korporasi 

dan atau lokal (corporate and/or local image) merupakan faktor utama dalam 

industri jasa. Faktor tersebut dapat mempengaruhi persepsi terhadap kualitas 

melalui berbagai cara. 
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pasar 

- CitraKorporasi/ 
Lokasi 

- Word of mouth 

Kualitas yang 
dialami 

Citra 

Kualitas teknis 
Hasil: 
Apa 

Kualitas 
fungsional 

Proses : 

Persepsi Kualitas Total 
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Jika penyedia jasa memiliki citra positif di dalam benak pelanggan, 

kesalahan minor yang terjadi sangat mungkin dimaafkan. Apabila kesalahan 

kerap terjadi, maka citra positif tersebut akan rusak. Sebaliknya, jika citra 

organisasi sudah negatif terlebih dahulu, maka pengaruh atau efek dari setiap 

kesalahan yang dilakukannya kerapkali jauh lebih besar daripada bila citranya 

positif. Dalam kaitannya dengan persepsi terhadap kualitas, citra dapat 

dipandang sebagai filter (Fandy Tjiptono, 2000:51-52). 

 

C. KEPUASAN PELANGGAN 

1. Pengertian Kepuasan 

Banyak pakar yang mendefinisikan kepuasan pelanggan. Day (dalam 

Fandi Tjiptono, 1999 : 89) mendefinisikan kepuasan/ketidakpuasan pelanggan 

sebagai respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) 

yang dipersepsikan antara harapan awal sebelum pembelian (atau norma 

kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang disarankan setelah 

pemakainnya. Wilkie (1990) mendefinisikannya sebagai tanggapan emosional 

pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. 

Sementara itu, Engel, et al. (1990) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan evaluasi purnabeli di mana alternatif yang dipilih sekurang-

kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan 

timbul apabila hasil tidak memenuhi harapan.  

Kotler (1994) (dalam Nasution, 2004) kepuasan pelanggan adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia rasakan 

dibandingkan dengan harapannya. Irawan dan Wijaya (1996:17), berpendapat 
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bahwa, fokus diperlukan untuk menciptakan  nilai kepuasan pelanggan pada 

keungulan bersaing yang dimiliki perusahaan. Fokus pada kebutuhan dan 

keinginan pelanggan terhadap penawaran yang bersaing, diperlukan untuk 

mempertahankan keunggulan yang membedakan dengan pesaing. Tidak ada 

perusahaan yang dapat beroperasi dengan baik, pada setiap level pasar yang 

luas dengan memberikan nilai kepuasan yang semaksimal mungkin bagi 

konsumen. 

Kepuasan konsumen oleh Anwar (1995:53) diartikan sebagai sesuatu 

yang dipengaruhi oleh nilainilai suatu layanan (service) yang disuguhkan 

pegawai kepada pelanggan. Nilai pelanggan tersebut tercipta karena tingkat 

kepuasan, loyalitas, dan produktifitas yang disumbangkan oleh pegawai. 

Adanya kepuasan kerja yang dinikmati oleh para pegawai merupakan upaya 

yang mendukung terciptanya kualitas layanan yang prima; serta kebijakan 

perusahaan yang baik akan memungkinkan pegawai memberikan layanan 

terbaik kepada para pelanggan. 

Pada dasarnya kepuasan merupakan tingkat perasaan konsumen setelah 

membandingkan antara kinerja layanan yang diterimanya dengan kinerja 

layanan yang diharapkannya. Ini berarti bahwa tingkat kepuasan merupakan 

fungsi dari perbedaan antara harapan dengan kinerja layanan. Apabila kinerja 

layanan di bawah harapan, maka konsumen akan kecewa. Bila kinerja layanan 

sesuai dengan harapan, maka konsumen akan merasa puas. Patut diingat pula 

bahwa layanan yang memuaskan merupakan bagian masa depan perusahaan 

(Budiono, 1996:4). 

2. Konsep dan Faktor Pendorong Kepuasan 
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Kepuasan konsumen merupakan evaluasi spesifik terhadap keseluruhan 

pelayanan yang diberikan, dimana pengukuran atau respon dilakukan secara 

langsung atas pelayanan yang telah diberikan pemberi jasa. Kepuasan 

pelanggan dinilai berdasarkan pengalaman yang pernah dialami saat pemberian 

pelayanan (Zeithand dan Biner, 1998). 

Day (dalam Tse dan Wiltion, 1988) seperti yang dikutip oleh Tjiptono 

(1999) kepuasan pelanggan adalah menyatakan bahwa kepuasan atau 

ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja 

lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. 

Kotler (2000) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan 

senang atau kecewa seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang 

ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Umumnya harapan pelanggan 

merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan 

diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk. Sedangkan 

kinerja yang dirasakan adalah daya tanggap pelanggan terhadap apa yang 

diterima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli. 

Kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai respon pelanggan terhadap 

ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang 

dirasakannya setelah pemakaian. Salah satu faktor yang menentukan kepuasan 

pelanggan adalah persepsi pelanggan mengenai kualitas jasa yang berfokus 

pada kelima dimensi jasa. Kepuasan pelanggan ditentukan oleh persepsi 

pelanggan atas kinerja produk atau jasa dalam memenuhi harapan pelanggan. 

Persepsi didefinisikan sebagai proses dimana individu memilih, 
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mengorganisasikan serta mengartikan stimulus yang diterima melalui alat 

inderanya (Rangkuti dkk.). 

Berdasarkan hasil studi yang dilakuan oleh Irawan (2002) terdapat 5 

penggerak  utama kepuasan pelanggan yaitu: 

a. Kualitas produk, 

b. Harga,  

c. Kualitas jasa,  

d. Faktor emosi, dan  

e. Kemudahan. 

Dengan mengetahui kelima penggerak tersebut tentulah belum cukup 

bagi perusahaan untuk merancang strategi dan program peningkatan kepuasan 

pelanggan untuk itu perlu diketahui berapa bobot yang diberikan untuk masing-

masing penggerak tersebut dalam menciptakan kepuasan pelanggan. 

 

 

3. Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Ada beberapa metode yang bisa dipergunakan setiap perusahaan untuk 

mengukur dan memantau kepuasan pelanggannya dan pelanggan pesaing. 

Kotler, et al. (2004) mengidentifikasi empat metode untuk mengukur kepuasan 

pelanggan: 

1) Sistem Keluhan dan Saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer-oriented) 

perlu menyediakan kesempatan dan akses yang mudah dan nyaman bagi 

para pelanggannya guna menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan 
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keluhan mereka. Media yang digunakan bisa berupa kotak saran yang 

ditempatkan di lokasi-lokasi strategis (yang bisa diisi langsung maupun 

yang dikirim via pos kepada perusahaan), saluran telepon khusus bebas 

pulsa, websites, dan lain-lain. 

2) Ghost Shopping (Mystery Shopping) 

Salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan 

adalah dengan mempekerjakan beberapa orang ghost shopper untuk 

berperan atau berpura-pura sebagai pelanggan potensial produk perusahaan 

dan pesaing. 

3) Lost Customer Analysis 

Sedapat mungkin perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan 

yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat 

memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan 

perbaikan/penyempurnaan selanjutnya.  

4) Survei Kepuasan Pelanggan 

Sebagian besar riset kepuasan pelanggan dilakukan dengan menggunakan 

metode survei (McNeal & Lamb, dikutip dalam Peterson & Wilson, 1992), 

baik survei melalui pos, telepon, e-mail, websites, maupun wawancara 

langsung. 

 

D. LOYALITAS PELANGGAN 

1. Pengertian Loyalitas Pelanggan 

Dick & Basu (dalam Fandi Tjiptono, 2000) loyalitas pelanggan 

didefinisikan sebagai komitmen pelanggan terhadap suatu merek dan pemasok, 
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berdasarkan sifat yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang 

yang konsisten. Menurut Fornell (1992) loyalitas pelanggan merupakan fungsi 

dari kepuasan pelanggan, rintangan pengalihan dan keluhan pelanggan. 

Pelanggan yang puas akan dapat melakukan pembelian ulang pada waktu yang 

akan datang dan memberikan kepada orang lain atas produk atau jasa yang 

dirasakan. Loyalitas diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan atas 

suatu produk atau layanan yang antara lain meliputi kemungkinan pembelian 

lebih lanjut atau perubahan perjanjian pelayanan atau sebaliknya seberapa 

besar kemungkinan pelanggan akan beralih kepada merk atau penyedia jasa 

lainnya (Aaker, 1991).  

Loyalitas dapat berbentuk apabila pelanggan merasa puas dengan merek 

atau tingkat layanan yang diterima dan berniat untuk terus melanjutkan 

hubungan (Selnes, 1993:21). Dengan demikian loyalitas pelanggan adalah 

salah satu variabel yang sangat penting karena loyalitas pelanggan secara 

positif mempengaruhi laba perusahaan melalui efek pengurangan biaya dan 

penambahan pendapatan perpelanggan ( Berry,1995 dalam Thurau, 2002 ). 

Mempertahankan loyalitas pelanggan berarti perusahaan mengeluarkan biaya 

lebih sedikit daripada harus memperoleh satu pelanggan yang baru. Loyalitas 

akan memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan, termasuk didalamnya 

perulangan pembelian dan rekomendasi mengenai merk tersebut kepada teman 

dan kenalan ( Lau dan Lee, 1999 ). 

2. Konsep Loyalitas Pelanggan 

Konsep tentang loyalitas merek perlu diperjelas sebelum pengembangan 

metode operasionalisasi ( pengukuran ) dilakukan  secara memadai. Jacoby dan 
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Kryner  dalam Dharmmestha  ( 1999 ) telah mengklarifikasikan istilah loyalitas 

merek melalui definisi yang mencakup enam kondisi yang secara kolektif 

memadai sebagai berikut :  

a. Respon keperilakuan ( pembelian ) 

b. Yang bersifat bias ( nonrandom )  

c.  Terungkap secara terus menerus  

d. Oleh unit pengambilan keputusan  

e. Dengan memperhatikan satu atau beberapa merek alternatif dari sejumlah 

merek sejenis  

f. Merupakan fungsi proses psikologis ( pengambilan keputusan evaluasi)  

Loyalitas memiliki tingkatan sebagaimana dapat dilihat pada diagram 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  II.2 

                              Diagram Piramida Loyalitas 

 Sumber: Rangkuti 2002  

Commited 

Menyukai merek 

Pembeli yang puas denga 
biaya peralihan 

Berpindah-pindah, peka terhadap perubahan 
harga, tidak ada loyalitas merek 

Pembeli yang puas/bersifat kebiasaan, 
tidak ada masalah untuk beralih 
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Berdasarkan piramida loyalitas di atas, dapat dijelaskan bahwa: 

a. Tingkat loyalitas yang paling dasar adalah pembeli tidak loyal atau 

sama sekali tidak tertarik pada merek-merek apapun yang ditawarkan. 

Dengan demikian, merek memainkan peran yang kecil dalam 

keputusan pembelian. Pada umumnya, jenis konsumen seperti ini 

suka berpindah-pindah merek atau disebut tipe konsumen switcher 

atau price buyer (konsumen lebih memperhatikan harga di dalam 

melakukan pembelian). 

b. Tingkat kedua adalah para pembeli merasa puas dengan produk yang 

ia gunakan, minimal ia tidak mengalami kekecewaan. Pada dasarnya, 

tidak terdapat dimensi ketidakpuasan yang cukup memadai untuk 

mendorong suatu perubahan, terutama apabila pergantian ke merek 

lain memerlukan suatu tambahan biaya. Para pembeli tipe ini dapat 

disebut tipe kebiasaan (habitual buyer). 

c. Tingkat ketiga berisi orang-orang yang puas, namun mereka memikul 

biaya peralihan (switching cost), baik dalam waktu, uang atau resiko 

sehubungan dengan upaya untuk melakukan pergantian ke merek lain. 

Kelompok ini biasanya disebut dengan konsumen loyal yang 

merasakan adanya suatu pengorbanan apabila ia melakukan 

pergantian ke merek yang lain. Para pembeli tipe ini disebut satisfied 

buyer. 

d. Tingkat keempat adalah konsumen benar-benar menyukai merek 

tersebut. Pilihan mereka terhadap suatu merek dilandasi pada suatu 

asosiasi, seperti simbol, rangkaian pengalaman dalam 
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menggunakannya, atau kesan kualitas yang tinggi. Para pembeli pada 

tingkat ini disebut sahabat merek, karena terdapat perasaan emosional 

dalam menyukai merek. 

e. Tingkat teratas adalah para pelanggan setia. Mereka mempunyai suatu 

kebanggaan dalam menemukan atau menjadi pengguna satu merek. 

Merek tersebut sangat penting bagi mereka baik dari segi fungsinya, 

maupun sebagai ekspresi mengenai siapa mereka sebenarnya 

(commited buyers). 

3. Hubungan Loyalitas Merek Dengan Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas pelanggan sangat identik dengan loyalitas merek. Istilah 

loyalitas pelanggan sebetulnya berasal dari loyalitas merek yang 

mencerminkan loyalitas pelanggan pada merek tertentu. Oleh karena itu, 

penggunaannya tidak dapat dibedakan. Brand loyality  ( loyalitas merek ) 

merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek               ( 

Durianto dan Tony, 2001 : 126 ).  

Assael ( 2001 : 130 ) mendefinisikan loyalitas merek secara terus 

menerus. Sikap tersebut sebagai suatu pembelajaran terhadap kinerja suatu 

merek yang mampu memuskan kebutuhan konsumen. Sedangkan.. Aaker        ( 

1997 : 57 ) mengemukakan bahwa  : loyalitas merek merupakan  suatu ukuran 

keterikatan seorang pelanggan pada sebuah merek yang mencerminkan 

bagaimana seseorang pelanggan tidak mungkin akan beralih ke merek lain, 

terutama jika merek tersebut membuat suatu perubahan baik dalam harga atau 

dalam unsur produk.  Mowen dan Minor dalam Darsono dan Dharmmesta ( 

2005 ) mengemukakan definisi loyalitas  merek sebagai kondisi dimana  
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konsumen mempunyai sikap positif terhadap sebuah merek, mempunyai 

komitmen pada merek tersebut, dan meneruskan pembelian di masa 

mendatang. Loyalitas pelanggan tidak akan terjadi tanpa melakukan pembelian 

terlebih dahulu dan tanpa memiliki pengalaman menggunakan. Loyalitas 

mengacu pada komitmen yang dimiliki oleh pelanggan untuk sebuah jasa 

Loyalitas merek pelanggan yang ada mewakili suatu aset strategis dan 

jika dikelola dan dieksploitasikan dengan benar akan mempunyai potensi untuk 

memberikan nilai dalam gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.3 
Nilai  Loyalitas Merek 

Sumber :  Rangkuti 2002 

 

Perusahaan yang memiliki basis pelanggan yang mempunyai loyalitas 

merek yang tinggi dapat mengurangi biaya pemasaran perusahaan karena biaya 

untuk mempertahankan pelanggan jauh lebih murah dibandingkan 

mendapatkan pelanggan baru. Keuntungan kedua, loyalitas merek yang tinggi 

dapat meningkatkan perdagangan. Keuntungan ketiga, dapat menarik minat 

Meningkat customer baru : 
a. Menciptakan 

kesadaran brand 
b. Meyakinkan kembali  

Loyalitas Merek 

Waktu merespon 

Peningkatan Perdagangan 

Pengurangan biaya 
pemasaran 

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



 xxxvii

pelanggan baru karena mereka memiliki keyakinan bahwa pembeli produk 

merek terkenal minimal dapat mengurangi resiko. Keuntungan yang keempat 

adalah loyalitas merek memberikan waktu, semacam ruang bernafas, pada 

suatu perusahaan untuk cepat merespon gerakan – gerakan pesaing jika salah 

satu pesaing mengembangkan produk yang unggul, seorang pengikut loyal 

akan memberi waktu pada perusahaan tersebut agar memperbaharui produknya 

dengan cara menyesuaikan atau menetralisasikannya.  

4. Mengukur Loyalitas 

Secara umum, loyalitas dapat diukur dengan cara-cara berikut:  

1) Urutan pilihan (choice sequence)  

Metode urutan pilihan atau disebut juga pola pembelian ulang ini banyak 

dipakai dalam penelitian dengan menggu-nakan panel-panel agenda harian 

pelanggan lainnya, dan lebih terkini lagi, data scanner supermarket. Urutan 

itu dapat berupa: 

i. Loyalitas yang tak terpisahkan (undivided loyalty) dapat ditunjukkan 

dengan runtutan AAAAAA. Artinya pelanggan hanya membeli suatu 

produk tertentu saja. Misalnya: pelanggan selalu memilih clear setiap 

membeli shampo.  

ii. Loyalitas yang terbagi (divided loyalty) dapat ditunjukkan dengan 

runtutan ABABAB. Artinya pelanggan membeli dua merek secara 

bergantian. Misalnya: suatu ketika membeli shampo clear dan 

berikutnya shampo zink. 

iii. Loyalitas yang tidak stabil (unstable loyalty) dapat ditunjukkan 

dengan runtutan AAABBB. Artinya pelanggan memilih suatu merek 
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untuk beberapa kali pembelian kemudian berpindah ke merek lain 

untuk periode berikutnya. Misalnya: selama 1 tahun pelanggan 

memilih shampo clear dan tahun berikutnya shampo zink.  

iv. Tanpa loyalitas (no loyalty), ditunjukkan dengan runtutan ABCDEF. 

Artinya pelanggan tidak membeli suatu merek tertentu.  

Kotler (2000, 268) mempunyai istilah lain untuk loyalitas di atas, yaitu; 

‘Hard-core loyals, split loyals, shifting loyals, dan switchers’. 

2) Proporsi pembelian (proportion of purchase) 

Berbeda dengan runtutan pilihan, cara ini menguji proporsi pembelian total 

dalam sebuah kelompok produk tertentu. Data yang dianalisis berasal dari 

panel pelanggan.  

3) Preferensi (preference)  

Cara ini mengukur loyalitas dengan menggunakan komitmen psikologis 

atau pernyataan preferensi. Dalam hal ini, loyalitas dianggap sebagai “sikap 

yang positif” terhadap suatu produk tertentu, sering digambarkan dalam 

istilah niat untuk membeli. 

4) Komitmen (commitment)  

Komitmen lebih terfokus pada komponen emosional/perasaan. Komit-men 

terjadi dari keterkaitan pembelian yang merupakan akibat dari keterlibatan 

ego dengan kategori merek (Beatty, Kahle, Homer, 1988). Keterlibatan ego 

tersebut terjadi ketika sebuah produk sangat berkaitan dengan nilai-nilai 

penting, keperluan, dan konsep diri pelanggan.  
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Cara pertama dan kedua di atas merupakan pendekatan perilaku (behav-

ioural approach). Cara ketiga dan keempat termasuk dalam pendekatan 

attitudinal (attitudinal approach).  

 

E. PENELITIAN TERDAHULU 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lu Ting Pong,Jhonny dan Esther Tang Pui Yee 

( 2001 ) “An Integrated Model of Service Loyalty”. Dari hasil penelitian 

diketahui bahwa kesetiaan pelayanan paling baik diterima sebagai struktur 

multidimensional dengan sifat-sifat behavioral, attitudinal dan kognitif. ; 

bahwa kualitas pelayanan yang diterima secara positif dan signifikan 

dihubungkan dengan kepuasan nasabah. ;  bahwa kepuasan pelayanan nasabah 

secara positif dan signifikan dihubungkan dengan kesetiaan pelayanan. ; bahwa 

kualitas pelayanan yang diterima secara positif dan signifikan dihubungkan 

dengan pelayanan kesetiaan. ; bahwa kepuasan nasabah adalah sebuah 

mediator penting pada hubungan antara kualiats pelayanan yang diterima dan 

kesetiaan pelayanan, dan bahwa kepuasan nasabah harus mempunyai dampak 

perbandingan yang lebih besar pada kesetiaan pelayanan daripada kualitas 

pelayanan yang diterima. Di sisi lain, kualitas pelayanan yang diterima juga 

menunjukkan pengaruh tak langsung pada kesetiaan pelayanan melalui 

kepuasan nasabah. Ini menunjukkan bahwa kepuasan nasabah berperan sebagai 

mediator alam memberikan pengaruh pengingkatan kualitas pelayanan yang 

diterima pada kesetiaan pelayanan. ; bahwa proses pengembangan kesetiaan 

pelayanan antara industri pelayanan-pelayanan yang mengutamakan proses dan 

industri pelayanan yang mengutamakan hasil harus berbeda. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Karsono (2005) ”Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Loyalitas Anggota Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Pemediasi”. 

Yang mengukur kualitas pelayanan KPRI UNS. Dari hasil penelitian diketahui 

bahwa kualitas pelayanan yang terdiri dari dimensi reliability, tangibles, 

responsiveness, assurance, emphaty mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kepuasan anggota koperasi yang terdiri dari staf edukatif 

dan administrasi UNS, kualitas pelayanan KPRI UNS yang mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas anggotanya, dan juga diketahui 

bahwa kepuasan anggota memegang peranan sebagai variabel mediator dari 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas anggota. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aryotedjo (2005) “Pengaruh Kualitas Jasa, 

Kepuasan dan Komitmen Pelanggan Terhadap Loyalitas Konsumen Pada 

Bisnis Retail”. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kualitas jasa 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan 

loyalitas pada ALFA Pabelan Surakarta, kepuasan pelanggan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen pelanggan dan dan loyalitas 

pelanggan ALFA Pabelan Surakarta, dan juga diketahui Komitmen pelanggan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada 

ALFA Pabelan Surakarta.  

 

F. KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

 
Kualitas Pelayanan Kepuasan 

Pelanggan 
Loyalitas 
Pelanggan 
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Gambar II. 4 
Kerangka Pemikiran  

 
Sumber : Pong, Jhonny dan Yee ( 2001 ) 

 

Berdasarkan kerangka diatas dapat dijelaskan bahwa : 

            =  Berpengaruh  secara langsung. 

 =  Berpengaruh  secara tidak langsung  

Berdasarkan kerangka diatas dapat dijelaskan bahwa : 

Variabel kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kualitas pelayanan memiliki dua efek 

dari loyalitas pelanggan yaitu secara langsung dan tidak langsung. Efek tidak 

langsung yaitu kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan , 

kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas. Sedangkan efek langsung 

yaitu kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dengan 

menggunakan kepuasan pelanggan sebagai mediasi. 

 

G. HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan dari suatu perumusan 

masalah. Berdsarkan latarbelakang penjabaran perumusan masalah dan penelitian 

terdahulu, maka penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1:  Variabel kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS. 

H2 : Variabel kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS. 
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H3 :  Variabel kepuasan pelanggan memediasi pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas pelanggan Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian 

pengujian hipotesis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survey, yaitu suatu metode pengumpulan data primer dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu ( Jogiyanto, 2004 ). Penelitian 

Survey pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari 

pengamatan yang tidak mendalam ( Sugiyono, 1999 : 7 ). 

Ditinjau dari hubungan antar variabelnya, penelitian ini merupakan penelitian 

kasual atau sebab akibat, yaitu penelitian yang diadakan untuk menjelaskan 

hubungan antar variabel, variabel yang satu menyebabkan atau menentukan nilai 

variabel yang lain ( Cooper and Schindler, 2006 ). Unit analisis adalah individu 
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karena jawaban setiap responden mewakili pendapatannya sendiri, yang pada 

penelitian ini adalah konsumen Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS. Pengukuran 

construct dalam peneilitian ini menggunakan skala interval, yaitu skala yang 

menyatakan kategori, peringkat dan jarak construct yang diukur. Skala interval 

dengan “itemized rating scale”yang dinyatakan dengan angka 1 sampai 4.  

 

 

 

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

a. Populasi  

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek ( satuan-satuan atau 

individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga ( Djarwanto dan 

Pangestu, 1996 : 107). Populasi dalam penelitian ini adalah Pengunjung 

Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS pada tanggal 3 Juni 2009 sampai 15 Juni 

2009. 

b. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang konsumen pengunjung 

Waroeng Spesial Sambal ”SS” (100 responden). Pemilihan jumlah ini 

didasarkan pada rumus (Djarwanto, 1996) sebagai berikut :  

2
2/

4
1

÷
ø
ö

ç
è
æ=

E
Za

n  

 

Keterangan : 

n    =  jumlah sample 
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Z = Angka yang menunjukkan penyimpangan suatu nilai 

variabel  dari mean dihitung dalam satuan deviasi standar 

tertentu 

E    = Error ( kesalahan ) 

Dari nilai ( level of significance )yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu : 0,05 diharapkan besarnya kesalahan dalam penggunaan sample 

(kesalahan sampling) tidak lebih dari 10 persen.  

Dengan rumus di atas jumlah sample dapat ditentukan sebagai berikut : 

 
2

2/05,0

1,04
1

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
=

Z
n  

2

1,0
96,1

4
1

÷
ø

ö
ç
è

æ
=  

   04,96=  

Sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 96,04 orang dan dibulatkan 

menjadi 100 orang. 

Hair et al (1998) menyatakan bahwa jumlah sampel minimum yang 

digunakan dalam analisis faktor adalah 50 responden, tetapi jumlah sampel 

sebaiknya lebih besar dari 100 responden. 

c. Teknik Sampling 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan desain non 

probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan 

peluang /kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel ( Sugiyono, 2004 ). Dengan melihat karakteristik 

populasi yang ada dan tujuan penelitian ini, maka penentuan responden yang 
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dijadikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive 

sampling, yaitu dengan memilih responden anggota populasi yang memenuhi 

kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah konsumen Waroeng Spesial Sambal 

”SS” 4 UNS yang pernah melakukan pembelian minimal ( 3 )  tiga kali dalam ( 

1 ) satu tahun terakhir. 

Penentuan kriteria dilakukan berdasarkan pertimbangan karakteristik 

target populasi dalam penelitian ini dan juga pertimbangan mengenai 

pentingnya suatu proses evaluasi/ pembelajaran terhadap suatu pelayanan 

sebuah rumah makan sehingga konsumen dapat memutuskan apakah akan loyal 

terhadap rumah makan tersebut apa tidak. Adanya inkonsistensi penentuan 

seberapa lama sebenarnya waktu yang tepat untuk menilai tingkat loyalitas 

konsumen terhadap suatu merek, rumah makan atau pelayanan jasa dalam 

penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penentuan berapa lama pembelian 

ulang dipengaruhi oleh subyektifitas dan pengalaman peneliti (Durianto, 

2001:33). 

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data diperoleh dari responden dengan menyebarkan angket atau kuesioner 

untuk di isi pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap Loyalitas Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Mediasi 

pada konsumen Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS. 

2. Data Sekunder 
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Data diperoleh secara langsung dari data Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 

UNS.  

 

 

 

D. Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah definisi yang dengan jelas mengartikan suatu 

variabel dengan menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu 

untuk mengukur variabel tersebut. 

Definisi Operasional 

1. Kualitas Pelayanan 

Adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu 

sesuai dengan harapan pelanggan. Konstruk ini diukur dengan enam ( 6 ) 

macam indikator, yaitu : 

a. Reliability ( 5 item pertanyaan ) 

i. Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS berjanji makanan yang dipesan 

datang dalam 15 menit. 

ii. Waitrees Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS bersedia membantu 

pelanggan. 

iii. Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS memberikan layanan yang tepat 

pada saat pelanggan datang pertama kali. 

iv. Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS memberikan pelayanan segera 

setelah pelanggan datang. 
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v. Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS tidak mempunyai catatan buruk 

dimata pelanggan. 

b. Responsiveness ( 4 item pertanyaan ). 

i. Waitrees Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS memberikan informasi 

yang tepat tentang produk yang ditawarkan. 

ii. Waitrees Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS memberikan pelayanan 

yang cepat. 

iii. Waitrees Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS selalu bersedia untuk 

melayani pelanggan. 

iv. Waitrees Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS selalu bersedia 

membantu pelanggan. 

c. Assurance ( 3 item pertanyaan ) 

i. Sikap yang ditunjukkan Waitrees Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS 

membuat pelayan percaya kepada mereka. 

ii. Waitrees Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS bersikap baik dan 

ramah. 

iii. Waitrees Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS memiliki pengetahuan 

tentang produk yang ditawarkan. 

d. Empathy ( 4 item pertanyaan ) 

i. Waitrees Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS memberikan perhatian 

secara personal. 

ii. Pelayanan yang diberikan Waitrees Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 

UNS selalu menarik perhatian. 
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iii. Waitrees Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS mengerti kebutuhan 

spesifik pembelian. 

iv. Jam buka Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS sudah sesuai dengan 

keinginan pelanggan. 

 

e. Tangibles ( 5 item pertanyaan ) 

i. Waktu tunggu antar pemesanan sampai dengan makanan disajikan tidak 

terlalu lama 

ii. Materi iklan sudah sesuai dengan pelayanan dan tampak menarik. 

iii. Tata ruang dan bangunan Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS sesuai 

dengan image rumah makan dengan kisaran harga. 

iv. Menu Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS mudah dibaca dan 

dimengerti. 

v. Kondisi tempat dan ruangan Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS 

selalu bersih. 

f. Outcome (4 item pertanyaan ) 

i. Makanan yang disajikan sesuai dengan pesanan pelanggan. 

ii. Makanan yang disajikan sangat berkualitas. 

iii. Makanan dan layanan yang disajikan sesuai dengan uang yang 

dikeluarkan pelanggan. 

iv. Manfaat yang diberikan Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS  sudah 

sesuai dengan harapan pelanggan. 

Skala yang digunakan adalah skala interval dengan itemized rating scale. 

2. Kepuasan Pelanggan 
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Adalah tinkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau 

hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Konstruk ini diukur 

dengan lima ( 5 ) item pertanyaan. 

i. Makan di Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS adalah pengalaman yang 

terbaik. 

ii. Pelayanan yang diberikan Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS  

membuat pelanggan puas. 

iii. Makan di Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS merupakan pengalaman 

yang memuaskan. 

iv. Pelanggan sangat terkesan dengan pelayanan dari Waroeng Spesial 

Sambal ”SS” 4 UNS. 

v. Pelanggan puas dengan service yang diberikan Waroeng Spesial Sambal 

”SS” 4 UNS. 

Skala yang digunakan adalah skala interval dengan itemized rating scale. 

3. Loyalitas Pelanggan 

Adalah suatu kondisi dimana konsumen mempunyai sifat positif terhadap 

suatu merek dan bermaksud meneruskan pembeliannya dimasa mendatang. 

Konstruk ini diukur dengan tiga ( 3 ) indikator yaitu 

a. Behaviour ( 5 item pertanyaan ) 

i. Kemungkinan pelanggan akan kembali makan di  Waroeng Spesial 

Sambal ”SS” 4 UNS. 

ii. Pelanggan akan merekomendasikan Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 

UNS kepada orang lain. 
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iii. Pelanggan akan mangatakan hal – hal yang positif tentang Waroeng 

Spesial Sambal ”SS” 4 UNS kepada orang lain. 

iv. Pelanggan akan memberikan masukan yang positif untuk kemajuan dan 

kebaikan Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS. 

v. Pelanggan akan mencoba produk baru yang dikeluarkan Waroeng 

Spesial Sambal ”SS” 4 UNS. 

b. Attitude (3 item pertanyaan) 

i. Pelanggan akan tetap makan di Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS  

walaupun harganya mungkin naik suatu saat nanti. 

ii. Pelanggan akan memilih Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS  di 

banding rumah makan yang lain. 

iii. Pelanggan akan tetap makan di Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS 

walaupun kondisi rumah makan akan berubah di kemudian hari. 

c. Cognition (3 item pertanyaan) 

i. Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS menjadi pilihan pertama 

pelanggan ketika akan makan di luar rumah. 

ii. Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS akan menjadi alternatif utama. 

iii. Pelanggan akan tetap makan di Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS 

dalam jangka waktu yang lama. 

Skala yang digunakan adalah interval dengan itemized rating scale.  

 

 

 

E. Instrumen Penelitian 
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berisi 

daftar pertanyaan yang terlampir. Dalam pelaksanaan pengisian kuesioner, 

responden diperintahkan untuk memilih satu jawaban yang sekiranya cocok 

dengan keadaan yang dialaminya. Alternatif jawaban menggunakan skala interval 

dengan “itemized rating scale” (Sekaran, 29 - 33)  yang dibagi dalam empat 

jenjang yaitu : 

1. Jawaban Setuju = “ S “ mendapatkan skor 4 

2. Jawaban Cukup Setuju = “ CS “ mendapatkan skor 3 

3. Jawaban Kurang Setuju = “ KS “  mendapatkan skor 2 

4. Jawaban Tidak Setuju = “ TS “  mendapatkan skor 1 

Untuk menguji instrumen yang digunakan, maka dilakukan Uji Validitas dan 

Uji Reliabilitas. 

a. Uji Validitas 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak meyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

Pengujian valid tidaknya daftar pertanyaan yang diajukan adalah dengan 

menggunakan analisis faktor. Tinggi rendahnya validitas suatu angket dengan 

melihat factor loading dengan bantuan  program bantuan komputer SPSS 11.5. 

for windows. Factor loading adalah korelasi item-item pertanyaan dengan 

kontruk yang diukurnya.  Menurut Hair et al ( 1998 ), factor loading lebih 

besar = 0,30 dianggap memenuhi level minimal, sangat disarankan besarnya 

factor loading adalah = 0,40, jika factor loading suatu item pertanyaan 
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mencapai = 0,50 atau lebih besar maka item tersebut sangat penting dalam 

mengintepretasikan konstruk yang diukurnya. Berdasarkan pedoman tersebut, 

peneliti menetapkan nilai factor loading yang signifikan adalah lebih dari = 

0,50. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas  adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan dan sejauh mana hasil pengukuran 

tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama, dengan alat ukur yang sama ( sekaran, 2000 ). Hasil tersebut 

menunjukkan seberapa jauh alat ukur dapat diandalkan. Untuk mengukur 

reliabilitas alat pengukuran, teknik yang digunakan adalah Alpha Cronbach. 

Indikator pengukuran reliabilitas menurut Sekaran ( 2000 ) yang 

membagi tingkat reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut : 

Jika alpha atau r hitung : 

1. 0,8 – 1,0  = Realibilitas baik 

2. 0,6 – 0,799  = Reliabilitas diterima 

3. Kurang dari 0,6 = Reliabilitas kurang baik 

 

 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

1. Penelitian Lapangan 

a. Kuesioner 
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Pengumpulan data dengan menggunakan penyebaran daftar 

pertanyaan/kuesioner kepada konsumen Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 

UNS dengan lima alternatif jawaban. 

b. Wawancara 

Yaitu, mengadakan wawancara langsung dengan pihak manajemen atau 

konsumen Waroeng Spesial Sambal ”SS”  untuk memperoleh data yang 

diinginkan. 

c. Observasi 

Pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung ke tempat 

penelitian. Pengamatan langsung dilakukan untuk mendukung kebenaran 

dan mengurangi kekeliruan yang dilakukan konsumen dalam menjawab 

pertanyaan yang mungkin timbul. 

2. Studi Pustaka 

Pengumpulan data untuk menunjang keabsahan penelitian, berupa buku-

buku materi tentang manajemen pemasaran dan pemasaran jasa, literatur 

sebagai contoh jurnal manajemen, dan bacaan yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini. 

 

 

 

G. Uji Instrumen Penelitian 

a. Pretest 

  Pada penelitian ini, penelitian melakukan pretest sebelum penyebaran 

kuesioner pada sampel besar. Pretest dilakukan untuk menguji apakah  
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kuesioner bisa bekerja dengan tepat. Pretest dilakukan untuk menguji pada    

item – item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur apakah instrumen 

penelitian benar – benar mampu mengukur konstruk yang digunakan. Tujuan 

lain adalah untuk mengukur tingkat validitas awal dari variabel yang akan diuji 

dengan sampel besar. Adapun jumlah responden yang digunakan sebanyak 30 ( 

tiga puluh ) responden. 

b. Uji validitas  

  Pengujian pada item – item pertanyaan yang diujikan pada pretest diuji 

dengan uji validitas. teknik analisis yang digunakan dalam uji validitas 

dilakukan dengan menggunakan analisis faktor dengan menggunakan bantuan 

software SPSS for window Versi 11.5. Dari hasil uji validitas didapatkan hasil  

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel III.1 
Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan 

Component 

 1 2 3 4 5 6 

RI1 .665           

RI2 .879           

RI3 .703           

RI4 .657           

RI5 .789           

RS1         .718   

RS2         .782   

RS3         .702   

RS4         .894   

A1           .881 

A2           .608 
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 Sumber data primer yang diolah tahun 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel III. 2 
Hasil Uji Validitas Kepuasan Pelanggan Dan Loyalitas Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3           .722 

E1     .783       

E2     .884       

E3     .875       

E4     .669       

T1       .736     

T2       .833     

T3       .679     

T4       .652     

T5       .778     

O1   .798         

O2   .705         

O3   .853         

O4   .860         

Component 

 7 8 9 10 

CS1 .927       

CS2 .839       

CS3 .828       

CS4 .789       

CS5 .694       

B1   .710     

B2   .821     

B3   .912     

B4   .817     

B5   .546     

AT1     .882   

AT2     .810   

AT3     .903   

C1       .871 

C2       .861 

C3       .546 
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Sumber data primer yang diolah tahun 2009 
 

  Dari hasil uji validitas pada tabel III.1 dan III.2 menunjukkan bahwa 

semua item pertanyaan dinyatakan valid, karena setiap item pertanyaan yang 

menjadi indikator masing-masing variabel telah ekstrak secara sempurna dan 

mempunyai factor loading ≥ 0,5. 

 

 

 

 

   

 

 

c. Uji Reliabilitas 

 

Tabel III. 3 
Hasil Uji Reliabilitas Variabel 

          

Sumber: Data primer yang diolah, 2009. 

Variabel Cronbach's 
Alpha 

Keterangan 

Dimensi-dimensi Kualitas Pelayanan : 
Reliability  
Responsiveness  
Assurance  
Emphaty  
Tangibles  
Outcome  
Kepuasan Pelanggan  
Dimensi-dimensi Loyalitas Pelanggan : 
Behaviour  
Attitude  
Cognition  

 
.8429 
.8148 
.7142 
.8518 
.8052 
.8417 
.9148 

 
.9011 
.8552 
.7761 

 
Baik 
Baik 

Diterima 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 

 
Baik 
Baik 

Diterima 
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Dari hasil pengujian reliabilitas variabel penelitian pada tabel III.3 dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 11.5 for Windows, dapat disimpulkan bahwa 

semua instrumen dinyatakan reliabel karena mempunyai nilai Alpha > 0,6. 

 

H. Metode Analisis Data 

Di dalam analisis data penelitian digunakan metode statistik. Seluruh 

perhitungan statistik dilakukan dengan bantuan metode statistik SPSS 11.5. 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah penjelasan atau rincian deskriptif mengenai 

pelanggan dengan memberikan gambaran secara deskriptif mengenai usia, jenis 

kelamin, pekerjaan. 

 

b. Uji Asumsi Klasik 

1) Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk menganalisis 

derajat multikolinieritas dengan mengevaluasi nilai Tolerance dan Variance 

Inflation Factor (VIF). Regresi yang bebas multikolinieritas ditandai 

dengan nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 

(Ghozali, 2005). 

2) Autokorelasi 

Autokorelasi sering disebut dengan korelasi serial, dan sering 

ditemukan pada data serial waktu (time series). Regresi yang terdeteksi 

autokorelasi dapat berakibat pada biasnya interval kepercayaan dan 
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ketidaktepatan penerapan uji F dan uji T. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik 

Durbin-Watson. 

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin – Watson ini 

dilakukan dengan ketentuan Gujarati (2006), sebagai berikut : 

1. Bila angka dw < dL, berarti ada autokorelasi positif. 

2. Bila angka dw terletak antara dL ≤ dw ≤ du, berarti tidak ada 

kesimpulan. 

3. Bila angka dw terletak antara du ≤ dw ≤ 4 – du, berarti tidak ada 

autokorelasi (korelasi positif atau negatif). 

4. Bila angka dw terletak antara 4 – du ≤ dw ≤ dL, berarti tidak ada 

kesimpulan. 

5. Bila angka dw > 4 – dL, berarti ada autukorelasi negatif. 

3) Heteroskedastisitas 

Asumsi ini adalah varian residual yang bersifat homokedastis atau 

bersifat konstan (disebut heteros) dan apabila model yang mengandung 

heterosdiestimasi, varian estimasi tidak lagi minimum, kendatipun 

estimator itu sendiri tidak bias. Ghozali (2005) menerangkan cara 

mendeteksi gangguan heteroskedastisitas dengan Uji Glejser. 

4) Normalitas  

Tujuan dari uji normalitas adalah menguji apakah sebuah regresi, 

variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi 
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normal. Penelitian ini untuk menguji normalitas residual menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dikatakan data berdistribusi normal jika nilai 

K-S  memiliki  nilai signifikansi lebih dari dari 0,05 (Ghozali, 2005). 

 

 

 

 

I. Metode Pengujian Hipotesis 

Untuk pengujian hipotesis dan menghasilkan suatu model yang fit, digunakan 

Path Analysis dalam penelitian ini dimana untuk menguji pengaruh antara variabel 

kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelayanan dengan variabel kepuasan 

pelanggan sebagai mediasi. Path Analysis merupakan perluasan dari analisis 

regresi linier berganda, atau penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan 

kausalitas antar variabel (model kasual). Adapun yang dapat dilakukan oleh 

analisis path adalah menemukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel dan 

tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kasualitas 

imajiner (Ghozali, 2001). 

Data dapat diolah dengan bantuan computer program SPSS 11.5. Ada lima 

langkah dalam analisis path : 

1. Sebagai langkah awal didalam path analisis adalah merancang model 

berdasarkan konsep dan teori. 

2. Pemeriksaan terhadap asumsi yang melandasi, sebagai langkah kedua. 

3. Langkah ketiga adalah pendugaan parameter atau perhitungan koefsien path. 

Pendugaan parameter dengan metode OLS, dimana didalam software SPSS 
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dihitung melalui analisis regresi, yaitu dilakukan pada masing-masing secara 

parsial. Dalam path analysis terdapat 3 model regresi: 

a) Regresi Linear Sederhana 

Z= a + β1 X + ε 

b) Regresi Linear Sederhana 

Y= a + β1 X + ε 

c) Regresi berganda 

Y = a + β 1 X+ β 2 Z + ε  

Dimana: 

a    = Konstanta regresi 

X = Variabel kualitas pelayanan 

Z = Variabel kepuasan pelanggan 

Y = Variabel Loyalitas pelanggan 

β 1 = Koefisien regresi X 

β 2 = Koefisien regresi Z 

ε   = Error 

4. Langkah keempat adalah pemeriksaan validitas model. Sahih atau tidaknya 

suatu hasil analisis bergantung pada terpenuhi atau tidaknya asumsi yang 

melandasi.  

5. Langkah terakhir didalam analisis path adalah melakukan interpretasi hasil, 

akan terjadi mediasi penuh jika pada model regresi ketiga variabel independen 

tidak signifikan pada variabel dependen, akan terjadi mediasi parsial jika pada 

model regresi ketiga variabel independen tetap signifikan, dan tidak ada faktor 
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mediasi jika salah satu model regresi tidak signifikan (Baron & Kenny, dalam 

Yi & Lee, 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini bertujuan untuk mengungkap hasil analisis data penelitian dan 

pembahasannya, yang meliputi analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji 

asumsi model dan uji hipotesis.  

 

A. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik dan 

tanggapan responden terhadap item-item pernyataan dalam kuesioner. Responden 

dalam penelitian ini adalah pengunjung Waroeng Spesial Sambal ”SS”. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 

Pada penelitian ini kuesioner yang disebarkan adalah sebanyak 100 

kuesioner. Jumlah kuesioner yang bisa dikumpulkan kembali oleh peneliti adalah 

sejumlah 100 kuesioner (respon rate 100 %) dan tidak ada kuesioner yang rusak. 

Jumlah sampel data yang terkumpul telah memenuhi ukuran sampel minimum 

yang disyaratkan.  

1. Karakteristik Responden 
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Gambaran tentang karakteristik responden diperoleh dari data diri yang 

terdapat pada bagian depan kuesioner yaitu identitas responden yang meliputi 

usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. 

 

 

a. Usia Responden 

Tabel IV.1 
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

 

Usia (tahun) Frekuensi Persentase 
< 20 25 25 % 

20 – 25  67 67 % 

26 – 30  4 4 % 

> 30 4 4 % 

Jumlah 100 100 % 

Sumber: Data primer yang diolah, 2009. 

Berdasarkan Tabel IV.1 dapat diketahui bahwa responden yang 

berusia kurang dari 20 tahun sebanyak 25 orang atau 25 %, usia antara 20 

sampai 25 tahun sebanyak 67 orang atau 67 %, usia antara 26 sampai 30 

tahun sebanyak 4 orang atau 4 %, dan usia lebih dari 30 tahun sebanyak 4 

orang atau 4 %.  Dengan demikian responden terbanyak berusia antara 20 

sampai 25 tahun. 

b. Jenis Kelamin Responden 

Tabel IV.2 
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Pria 35 35 % 

Wanita 65 65 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data primer yang diolah, 2009. 
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Berdasarkan Tabel IV.2 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, 

35 % atau 35 responden berjenis kelamin pria dan 65 % atau 65 responden 

berjenis kelamin wanita. Sehingga jumlah sampel terbanyak adalah wanita. 

c. Pekerjaan Responden 

Tabel IV.3 
Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

Pekerjaan Frekuensi Persentase 

PNS 8 8 % 

Swasta 10 10 % 

Mahasiswa  79 79 % 

Pelajar  3 3 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data primer yang diolah, 2009. 

Berdasarkan Tabel IV.3 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, 

8 % atau 8 responden bekerja sebagai PNS, 10 % atau 10 responden 

bekerja sebagai karyawan swasta, 79 % atau 79 responden masih 

mahasiswa dan 3 % atau 3 responden masih pelajar. Sehingga jumlah 

sampel terbanyak adalah mahasiswa. 

2. Tanggapan Responden 

Tanggapan responden terhadap kuesioner yang diberikan peneliti 

nampak pada jawaban responden. Dalam analisis ini akan diuraikan mengenai 

kecenderungan pendapat dan tanggapan dari pengunjung Waroeng Spesial 

Sambal ”SS” selaku responden dalam penelitian ini. Pernyataan-pernyataan 

responden mengenai variabel penelitian dapat dilihat pada jawaban responden 

terhadap kuesioner yang diberikan peneliti. 
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a. Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Pelayanan 

Deskripsi tanggapan responden sebanyak 100 orang terhadap item 

pernyataan kualitas pelayanan yang meliputi 6 dimensi, yaitu reliability, 

responsiveness, assurance, empathy, tangibles dan outcome sebanyak 25 

item. Dari data  kuesioner yang terdapat pada lampiran dapat dilihat 

deskripsi tanggapan responden pada setiap item pertanyaan adalah sebagai 

berikut : 

Tabel IV.4 
Deskripsi Tanggapan Responden  

Terhadap Kualitas Pelayanan 
 

Jumlah Jawaban Responden No Pernyataan 
TS KS CS S 

1 

Ketika Waroeng Spesial Sambal ”SS” 
4 UNS berjanji makanan  datang 
dalam 15 menit, maka hal tersebut 
akan ditepati. 

2 23 51 24 

2 

Ketika saya merasa kebingungan 
dalam memesan, waitrees Waroeng 
Spesial Sambal “SS” 4 UNS 
menunjukan sikap tertarik untuk 
membantu saya. 

4 16 41 39 

3 
Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS 
memberikan layanan yang tepat pada 
saat saya datang pertama kali 

1 15 46 38 

4 
Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS 
memberikan pelayanan segera setelah 
saya datang 

2 10 48 40 

5 
Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS 
tidak mempunyai catatan buruk 
dimata pelanggan  

1 14 49 36 

6 

Waitrees Waroeng Spesial Sambal 
“SS” 4 UNS memberikan informasi 
yang tepat tentang masakan yang 
akan disajikan  

1 20 54 25 
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7 
Waitrees Waroeng Spesial Sambal 
“SS” 4 UNS memberikan pelayanan 
yang cepat. 

5 32 39 24 

8 
Waitrees Waroeng Spesial Sambal 
“SS” 4 UNS selalu bersedia untuk 
melayani pelanggan. 

3 21 44 32 

9 

Waitrees Waroeng Spesial Sambal 
“SS” 4 UNS tidak pernah terlihat 
terlalu sibuk untuk merespon 
permintaan pembeli.  

1 20 52 27 

10 

Sikap yang ditunjukkan Waitrees 
Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS 
membuat saya percaya kepada 
mereka. 

- 6 25 69 

11 
Waitrees Waroeng Spesial Sambal 
“SS” 4 UNS bersikap baik dan ramah 
secara konsisten. 

- 8 35 57 

12 

Waitrees Waroeng Spesial Sambal 
“SS” 4 UNS memiliki pengetahuan 
tentang produk yang cukup untuk 
menjawab pertanyaan saya sebagai 
pembeli  

2 12 38 48 

13 
Waitrees Waroeng Spesial Sambal 
“SS” 4 UNS memberikan perhatian 
secara personal. 

5 32 45 18 

14 
Pelayanan yang diberikan Waitrees 
Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS 
menarik perhatian saya. 

2 21 59 18 

15 
Waitrees Waroeng Spesial Sambal 
“SS” 4 UNS  mengerti kebutuhan 
spesifik pembelian  

1 22 61 16 

16 
Jam buka Waroeng Spesial Sambal 
“SS” 4 UNS  sudah sesuai dengan 
keinginan pelanggan. 

3 24 54 19 

17 
Waktu tunggu antar pemesanan 
sampai dengan makanan disajikan 
masih bisa diterima. 

1 12 53 24 

18 

 

Materi iklan sudah sesuai dengan 
pelayanan dan tampak menarik. 

 

1 11 52 36 

19 Tata ruang dan bangunan Waroeng 
Spesial Sambal ”SS” 4 UNS 

2 12 41 45 
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menunjukkan kesesuaian antara  
image  restoran dengan kisaran harga.  

20 
Menu Waroeng Spesial Sambal ”SS” 
4 UNS mudah dibaca dan dimengerti. 

1 15 45 39 

21 
Kondisi tempat dan ruangan Waroeng 
Spesial Sambal ”SS” 4 UNS  terlihat 
bersih  

1 8 45 46 

22 
Makanan yang disajikan sesuai 
dengan pesanan saya 3 10 37 50 

23 
Makanan yang disajikan sangat 
berkualitas 

- 16 54 30 

24 
Makanan dan  layanan yang disajikan 
sesuai dengan uang yang saya 
keluarkan  

2 12 22 64 

25 
Manfaat yang diberikan Waroeng 
Spesial Sambal sudah sesuai dengan 
harapan saya sebagai pembeli. 

1 9 34 56 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009. 

1. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 51 orang atau 51 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan ketika Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS berjanji 

makanan  datang dalam 15 menit, maka hal tersebut akan ditepati. Hal 

ini berarti bahwa sebagian besar responden percaya pada janji yang 

diberikan Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS.  

2. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 41 orang atau 41 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan ketika saya merasa kebingungan dalam memesan, 

waitrees Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS menunjukan sikap 

tertarik untuk membantu saya. Hal ini berarti bahwa sebagian besar 

responden percaya waitrees Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS mau 

membantu mereka ketika merasa kebingungan dalam memesan. 
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3. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 46 orang atau 46 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS memberikan 

layanan yang tepat pada saat saya datang pertama kali. Hal ini berarti 

bahwa sebagian besar responden merasa Waroeng Spesial Sambal “SS” 

4 UNS memberikan layanan yang tepat pada saat mereka datang 

pertama kali. 

4. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 48 orang atau 48 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS memberikan 

pelayanan segera setelah saya datang. Hal ini berarti bahwa sebagian 

besar responden merasa Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS 

memberikan pelayanan segera setelah mereka datang. 

5. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 49 orang atau 49 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS tidak 

mempunyai catatan buruk dimata pelanggan. Hal ini berarti bahwa 

sebagian besar responden merasa Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS 

tidak mempunyai catatan buruk dimata pelanggan. 

6. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 54 orang atau 54 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan waitrees Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS 

memberikan informasi yang tepat tentang masakan yang akan disajikan. 

Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden merasa waitrees 
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Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS memberikan informasi yang 

tepat tentang masakan yang akan disajikan.  

7. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 39 orang atau 39 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan waitrees Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS 

memberikan pelayanan yang cepat. Hal ini berarti bahwa sebagian 

besar responden merasa waitrees Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS 

memberikan pelayanan yang cepat. 

8. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 44 orang atau 44 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan waitrees Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS selalu 

bersedia untuk melayani pelanggan. Hal ini berarti bahwa sebagian 

besar responden merasa waitrees Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS 

selalu bersedia untuk melayani pelanggan. 

9. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 52 orang atau 52 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan waitrees Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS tidak 

pernah terlihat terlalu sibuk untuk merespon permintaan pembeli. Hal 

ini berarti bahwa sebagian besar responden merasa waitrees Waroeng 

Spesial Sambal “SS” 4 UNS tidak pernah terlihat terlalu sibuk untuk 

merespon permintaan pembeli. 

10. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 69 orang atau 69 % menjawab setuju atas item 

pernyataan sikap yang ditunjukkan waitrees Waroeng Spesial Sambal 

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



 lxix

“SS” 4 UNS membuat saya percaya kepada mereka. Hal ini berarti 

bahwa sebagian besar responden percaya pada waitrees Waroeng 

Spesial Sambal “SS” 4 UNS. 

11. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 57 orang atau 57 % menjawab setuju atas item 

pernyataan waitrees Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS bersikap 

baik dan ramah secara konsisten. Hal ini berarti bahwa sebagian besar 

responden merasa waitrees Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS 

bersikap baik dan ramah secara konsisten.  

12. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 48 orang atau 48 % menjawab setuju atas item 

pernyataan waitrees Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS memiliki 

pengetahuan tentang produk yang cukup untuk menjawab pertanyaan 

saya sebagai pembeli. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden 

merasa waitrees Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS memiliki 

pengetahuan tentang produk yang cukup untuk menjawab pertanyaan 

mereka sebagai pembeli. 

13. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 45 orang atau 45 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan waitrees Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS 

memberikan perhatian secara personal. Hal ini berarti bahwa sebagian 

besar responden merasa waitrees Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS 

memberikan perhatian secara personal. 
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14. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 59 orang atau 59 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan pelayanan yang diberikan Waitrees Waroeng Spesial 

Sambal “SS” 4 UNS  menarik perhatian saya. Hal ini berarti bahwa 

sebagian besar responden merasa pelayanan yang diberikan Waitrees 

Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS  menarik perhatian mereka. 

15. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 61 orang atau 61 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan waitrees Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS  

mengerti kebutuhan spesifik pembelian. Hal ini berarti bahwa sebagian 

besar responden merasa waitrees Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS  

mengerti kebutuhan spesifik pembelian. 

16. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 54 orang atau 54 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan jam buka Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS  sudah 

sesuai dengan keinginan pelanggan. Hal ini berarti bahwa sebagian 

besar responden merasa jam buka Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 

UNS  sudah sesuai dengan keinginan pelanggan.  

17. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 53 orang atau 53 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan waktu tunggu antar pemesanan sampai dengan 

makanan disajikan masih bisa diterima. Hal ini berarti bahwa sebagian 

besar responden merasa waktu tunggu antar pemesanan sampai dengan 

makanan disajikan masih bisa diterima. 
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18. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 52 orang atau 52 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan materi iklan sudah sesuai dengan pelayanan dan 

tampak menarik. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden 

merasa materi iklan sudah sesuai dengan pelayanan dan tampak 

menarik. 

19. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 45 orang atau 45 % menjawab setuju atas item 

pernyataan tata ruang dan bangunan Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 

UNS menunjukkan kesesuaian antara  image  restoran dengan kisaran 

harga. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden merasa tata 

ruang dan bangunan Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS 

menunjukkan kesesuaian antara  image  restoran dengan kisaran harga. 

20. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 45 orang atau 45 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan menu Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS mudah 

dibaca dan dimengerti. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden 

merasa menu Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS mudah dibaca dan 

dimengerti. 

21. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 46 orang atau 46 % menjawab setuju atas item 

pernyataan kondisi tempat dan ruangan Waroeng Spesial Sambal ”SS” 

4 UNS  terlihat bersih. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden 
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merasa kondisi tempat dan ruangan Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 

UNS  terlihat bersih.  

22. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 50 orang atau 50 % menjawab setuju atas item 

pernyataan makanan yang disajikan sesuai dengan pesanan saya. Hal ini 

berarti bahwa sebagian besar responden merasa makanan yang 

disajikan sesuai dengan pesanan saya. 

23. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 54 orang atau 54 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan makanan yang disajikan sangat berkualitas. Hal ini 

berarti bahwa sebagian besar responden merasa makanan yang 

disajikan sangat berkualitas. 

24. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 64 orang atau 64 % menjawab setuju atas item 

pernyataan makanan dan  layanan yang disajikan sesuai dengan uang 

yang saya keluarkan. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden 

merasa makanan dan  layanan yang disajikan sesuai dengan uang yang 

mereka keluarkan. 

25. Berdasarkan data dari tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 56 orang atau 56 % menjawab setuju atas item 

pernyataan manfaat yang diberikan Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 

UNS sudah sesuai dengan harapan saya sebagai pembeli. Hal ini berarti 

bahwa sebagian besar responden merasa manfaat yang diberikan 
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Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS sudah sesuai dengan harapan 

mereka sebagai pembeli. 

b. Tanggapan Responden Mengenai Kepuasan Pelanggan 

Deskripsi tanggapan responden sebanyak 100 orang terhadap item 

pernyataan kepuasan pelanggan sebanyak 5 item. Dari data  kuesioner yang 

terdapat pada lampiran dapat dilihat deskripsi tanggapan responden pada 

setiap item pertanyaan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

Tabel IV.5 
Deskripsi Tanggapan Responden  
Terhadap Kepuasan Pelanggan 

 

Jumlah Jawaban Responden No Pernyataan 
TS KS CS S 

1 

Jika dibandingkan dengan 
pengalaman sebelumnya di restoran 
lain, pengalaman makan di Waroeng 
Spesial Sambal “SS” 4 UNS adalah 
yang terbaik 

6 32 45 17 

2 
Pelayanan yang diberikan Waroeng 
Spesial Sambal “SS” 4 UNS membuat 
pembeli puas 

4 14 49 33 

3 

Saya percaya bahwa makan di 
Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS 
merupakan pengalaman yang 
memuaskan 

2 25 44 29 

4 
Secara umum, saya sangat terkesan 
dengan pelayanan dari Waroeng 
Spesial Sambal ”SS” 4 UNS 

2 19 55 24 

5 Sampai sekarang, saya puas dengan 
service yang diberikan Waroeng 

6 14 55 25 
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Spesial Sambal ”SS” 4 UNS 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009. 

1. Berdasarkan data dari tabel IV.5  menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 45 orang atau 45 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan jika dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya di 

restoran lain, pengalaman makan di Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 

UNS adalah yang terbaik. Hal ini berarti bahwa sebagian besar 

responden merasa jika dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya 

di restoran lain, pengalaman makan di Waroeng Spesial Sambal “SS” 

4 UNS adalah yang terbaik.  

2. Berdasarkan data dari tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 49 orang atau 49 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan pelayanan yang diberikan Waroeng Spesial Sambal 

“SS” 4 UNS membuat pembeli puas. Hal ini berarti sebagian besar 

responden merasa pelayanan yang diberikan Waroeng Spesial Sambal 

“SS” 4 UNS membuat pembeli puas. 

3. Berdasarkan data dari tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 44 orang atau 44 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan saya percaya bahwa makan di Waroeng Spesial 

Sambal “SS” 4 UNS merupakan pengalaman yang memuaskan. Hal 

ini berarti sebagian besar responden percaya bahwa makan di 

Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS merupakan pengalaman yang 

memuaskan. 

4. Berdasarkan data dari tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 55 orang atau 55 % menjawab cukup setuju atas 
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item pernyataan secara umum, saya sangat terkesan dengan pelayanan 

dari Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS. Hal ini berarti sebagian 

besar responden merasa secara umum, mereka sangat terkesan dengan 

pelayanan dari Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS. 

5. Berdasarkan data dari tabel IV.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 55 orang atau 55 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan sampai sekarang, saya puas dengan service yang 

diberikan Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS. Hal ini berarti 

sebagian besar responden merasa sampai sekarang, mereka puas 

dengan service yang diberikan Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS. 

c. Tanggapan Responden Mengenai Loyalitas Pelanggan 

Deskripsi tanggapan responden sebanyak 100 orang terhadap item 

pernyataan loyalitas pelanggan sebanyak 11 item. Dari data  kuesioner yang 

terdapat pada lampiran dapat dilihat deskripsi tanggapan responden pada 

setiap item pertanyaan adalah sebagai berikut : 

 

Tabel IV.6 
Deskripsi Tanggapan Responden  
Terhadap Loyalitas Pelanggan 

 

Jumlah Jawaban Responden No Pernyataan 
TS KS CS S 

1 
Kemungkinan besar saya akan 
kembali makan di Waroeng Spesial 
Sambal “SS” 4 UNS lagi 

- 8 26 66 

2 
Saya akan merekomendasikan 
Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS 
kepada orang lain. 

3 6 26 65 

3 Saya akan mengatakan hal – hal yang 
positif tentang Waroeng Spesial 

2 5 43 50 
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Sambal ”SS” 4 UNS kepada orang 
lain. 

4 
Saya akan memberikan masukan yang 
positif untuk kemajuan dan kebaikan 
Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS 

5 5 34 56 

5 

Saya akan mencoba menu makanan 
atau minuman baru yang 
direkomendasikan waitrees Waroeng 
Spesial Sambal “SS” 4 UNS 

2 13 28 57 

6 

Saya akan tetap makan di Waroeng 
Spesial Sambal ”SS” 4 UNS 
walaupun harganya mungkin naik 
suatu saat naik  

10 22 36 32 

7 

Saya memiliki keinginan yang kuat 
untuk memilih Waroeng Spesial 
Sambal “SS” 4 UNS di banding 
restoran yang lain  

3 26 46 25 

8 

Saya akan tetap makan di Waroeng 
Spesial Sambal ”SS” 4 UNS 
walaupun kondisi restoran akan 
berubah di kemudian hari. 

2 23 48 27 

9 
Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS 
menjadi pilihan pertama ketika saya 
akan makan di luar. 

6 27 42 25 

10 

Jika saya mempunyai tiga pilihan 
tempat untuk makan, Waroeng 
Spesial Sambal ”SS” 4 UNS  pasti 
masuk diantara ketiganya. 

5 16 29 50 

11 
Saya akan tetap makan di Waroeng 
Spesial Sambal “SS” 4 UNS dalam 
jangka waktu yang lama.  

2 16 44 38 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009. 

1. Berdasarkan data dari tabel IV.6  menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 66 orang atau 66 % menjawab setuju atas item 

pernyataan kemungkinan besar saya akan kembali makan di Waroeng 

Spesial Sambal “SS” 4 UNS lagi. Hal ini berarti bahwa sebagian besar 

responden berniat akan kembali makan di Waroeng Spesial Sambal 

“SS” 4 UNS lagi.  
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2. Berdasarkan data dari tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 65 orang atau 65 % menjawab setuju atas item 

pernyataan saya akan merekomendasikan Waroeng Spesial Sambal 

“SS” 4 UNS kepada orang lain. Hal ini berarti sebagian besar 

responden akan merekomendasikan Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 

UNS kepada orang lain. 

3. Berdasarkan data dari tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 50 orang atau 50 % menjawab setuju atas item 

pernyataan saya akan mengatakan hal – hal yang positif tentang 

Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS kepada orang lain. Hal ini 

berarti sebagian besar responden akan mengatakan hal – hal yang 

positif tentang Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS kepada orang 

lain. 

4. Berdasarkan data dari tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 56 orang atau 56 % menjawab setuju atas item 

pernyataan saya akan memberikan masukan yang positif untuk 

kemajuan dan kebaikan Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS. Hal ini 

berarti sebagian besar responden akan memberikan masukan yang 

positif untuk kemajuan dan kebaikan Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 

UNS. 

5. Berdasarkan data dari tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 57 orang atau 57 % menjawab setuju atas item 

pernyataan Saya akan mencoba menu makanan atau minuman baru 

yang direkomendasikan waitrees Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 

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



 lxxviii 

UNS. Hal ini berarti sebagian besar responden akan mencoba menu 

makanan atau minuman baru yang direkomendasikan waitrees 

Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS. 

6. Berdasarkan data dari tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 36 orang atau 36 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan Saya akan tetap makan di Waroeng Spesial Sambal 

”SS” 4 UNS walaupun harganya mungkin naik suatu saat naik. Hal ini 

berarti sebagian besar responden akan tetap makan di Waroeng 

Spesial Sambal ”SS” 4 UNS walaupun harganya mungkin naik suatu 

saat naik. 

7. Berdasarkan data dari tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 46 orang atau 46 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan saya memiliki keinginan yang kuat untuk memilih 

Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS di banding restoran yang lain. 

Hal ini berarti sebagian besar responden memiliki keinginan yang kuat 

untuk memilih Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS di banding 

restoran yang lain. 

8. Berdasarkan data dari tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 48 orang atau 48 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan saya akan tetap makan di Waroeng Spesial Sambal 

”SS” 4 UNS walaupun kondisi restoran akan berubah di kemudian 

hari. Hal ini berarti sebagian besar responden akan tetap makan di 

Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS walaupun kondisi restoran akan 

berubah di kemudian hari. 
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9. Berdasarkan data dari tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 42 orang atau 42 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS menjadi 

pilihan pertama ketika saya akan makan di luar. Hal ini berarti 

sebagian besar responden merasa Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 

UNS menjadi pilihan pertama ketika mereka akan makan di. 

10. Berdasarkan data dari tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 50 orang atau 50 % menjawab setuju atas item 

pernyataan jika saya mempunyai tiga pilihan tempat untuk makan, 

Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS  pasti masuk diantara 

ketiganya. Hal ini berarti sebagian besar responden merasa jika 

mereka mempunyai tiga pilihan tempat untuk makan, Waroeng 

Spesial Sambal ”SS” 4 UNS  pasti masuk diantara ketiganya. 

11. Berdasarkan data dari tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 44 orang atau 44 % menjawab cukup setuju atas 

item pernyataan saya akan tetap makan di Waroeng Spesial Sambal 

“SS” 4 UNS dalam jangka waktu yang lama. Hal ini berarti sebagian 

besar responden akan tetap makan di Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 

UNS dalam jangka waktu yang lama. 

 

C. Uji Validitas 

Uji Validitas menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa 

yang seharusnya diukur (Jogiyanto, 2004). Dikarenakan konstruk yang hendak 

diuji merupakan pengujian kembali dari penelitian yang telah dilakukan 
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sebelumnya, dimana pada penelitian sebelumnya telah berhasil mengidentifikasi 

faktor-faktor yang membentuk konstruk maka dalam penelitian ini teknik analisis 

yang dipakai dengan menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA), dengan 

bantuan paket perangkat lunak program SPSS 11.5 for Windows. 

Tabel IV.7 
Hasil Faktor Analisis  

Dimensi – Dimensi Kualitas Pelayanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sumber : Data primer yang diolah, 2009. 

 

Tabel IV.8 
Hasil Faktor Analisis  

Kepuasan Pelanggan dan Dimensi – Dimensi Loyalitas Pelanggan 
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                   Sumber : Data primer yang diolah, 2009. 

Tabel IV.7 dan Tabel IV.8  menunjukkan bahwa semua item pertanyaan 

dinyatakan valid, karena setiap item pertanyaan yang menjadi indikator masing-

masing variabel telah ekstrak secara sempurna dan mempunyai factor loading ≥ 

0,50. 

 

D. Uji Reliabilitas 

Setelah pengujian validitas, maka tahap selanjutnya adalah pengujian 

reliabilitas yang bertujuan untuk mengetahui konsistensi item-item pertanyaan 

yang digunakan. Untuk mengukur  reliabilitas dari instrument penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach Alpha. Dari hasil pengujian 

reliabilitas variabel dengan menggunakan bantuan program SPSS 11.5 for 

Windows didapatkan nilai Cronbach Alpha masing-masing variabel sebagai 

berikut: 

Tabel IV.9 
Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel  
Cronbach's 

Alpha Keterangan 
Dimensi – dimensi Kualitas Pelayanan:   

Reliability 0,8263 Baik 
Responsiveness 0,7850 Diterima 
Assurance 0,6912 Diterima 
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Coefficientsa

1.037 .340 3.048 .003

.302 .126 .214 2.394 .019 .710 1.409

.413 .070 .529 5.903 .000 .710 1.409

(Constant)

Kualitas Pelayanan

Kepuasan Pelanggan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Loyalitas Pelanggana. 

Empathy 0,7787 Diterima 
Tangibles 0,7853 Diterima 
Outcome 0,7578 Diterima 

Kepuasan Pelanggan 0,8919 Baik 
Dimensi – dimensi Loyalitas Pelanggan:   

Behaviour 0,8479 Diterima 
Atittude 0,7656 Diterima 
Cognition 0,7805 Diterima 

                   Sumber: Data primer yang diolah, 2009. 
 

Dari Tabel IV.9 dapat diketahui bahwa semua variabel utama yang 

digunakan dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang dapat diterima, 

ditunjukkan dengan nilai Cronbach’s alpha lebih dari 0,60. 

 

E. Uji Asumsi Model 

1. Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk menganalisis 

derajat multikolinieritas dengan mengevaluasi nilai Tolerance dan Variance 

Inflation Factor (VIF). Regresi yang bebas multikolinieritas ditandai dengan 

nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 (Ghozali, 

2005). Uji multikolinearitas pada penelitian ini yang diuji hanya model regresi 

3, karena hanya model regresi 3 yang mempunyai independen lebih dari 1. 

 

Tabel IV.10 
Uji Multikolinearitas 

Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan 
Pada Loyalitas Pelanggan 
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Sumber: data primer diolah, 2009 

Dari Tabel IV.10 terlihat nilai Tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF dari 

masing-masing variabel kurang dari 10. Dari hasil tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa persamaan regresi pada penelitian ini tidak terjadi 

multikolinieritas. 

2. Autokorelasi 

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin-Watson ini, yaitu 

jika nilai du < d < 4 – du, maka tidak terdapat autokorelasi positif atau negative 

pada model regresi (Ghozali, 2005).  

 

 

 

 

 

Tabel IV.11 
Hasil Uji Autokorelasi Berdasar Durbin-Watson 

 

Model 
Variabel 

Independen (K) 

Nilai d 

Hitung 
Nilai du Tabel Nilai 4 – du  

1 1 2,475 1,694 2,306 

2 1 2,030 1,694 2,306 

3 2 1,782 1,715 2,285 

Sumber: data primer diolah, 2009 

Tabel IV.11 menjelaskan bahwa nilai d hitung pada model 2, model 3 

lebih besar dari du tabel dan kurang dari 4 – du. Hal ini menunjukan bahwa  

tidak ada autokorelasi dalam model 2 dan model 3. Selanjutnya juga dijelaskan 
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Runs Test

-.01901

50

50

100

46

-1.005

.315

Test Valuea

Cases < Test Value

Cases >= Test Value

Total Cases

Number of Runs

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Res_mdl 1

Mediana. 

bahwa untuk model 1 nilai 4 – du < d. Hal ini menunjukan bahwa pengujian 

Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan sehingga perlu di uji kembali 

dengan uji statistik yang lain.  

Statistik run test bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya 

otokorelasi sebuah persamaan regresi. Ketentuan mengambil keputusan yang 

tepat dengan uji run test adalah (ghozali, 2005): 

Ho : r ≤ 0,05 (ada autokorelasi) 

HA : r > 0,05 (tidak ada autokorelasi) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel IV.12 
Hasil Uji Autokorelasi Berdasar Run Test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Sumber: data primer diolah, 2009 
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Coefficientsa

.671 .303 2.210 .029

-.076 .095 -.080 -.796 .428

(Constant)

Kualitas Pelayanan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Abs_mdl 1a. 

Coefficientsa

.574 .250 2.299 .024

-.074 .078 -.095 -.945 .347

(Constant)

Kualitas Pelayanan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Abs_mdl 2a. 

Coefficientsa

.772 .192 4.016 .000

-.110 .071 -.180 -1.543 .126

-.039 .039 -.115 -.991 .324

(Constant)

Kualitas Pelayanan

Kepuasan Pelanggan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Abs_mdl 3a. 

Tabel IV.12 menjelaskan bahwa nilai test adalah -0,01901 dengan 

probabilitas 0,315 tidak signifikan pada 0,05. Hal ini berarti bahwa  tidak ada 

autokorelasi dalam model 1. 

3. Heteroskedastisitas 

Hasil pengujian heteroskaedastisitas melalui uji Glejser dapat dilihat pada 

Tabel IV.13, IV.14 dan IV.15. Hal ini ditunjukkan oleh variabel independen 

nilai uji t yang tidak signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

model regresi yang diuji tidak mengindikasi terjadinya heteroskedastisitas. 

Tabel IV.13 
Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 1 

 
 

 

 

Sumber: data primer diolah, 2009 

 

 

Tabel IV.14 
Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 2 

 
 

 

 

Sumber: data primer diolah, 2009 

 

Tabel IV.15 
Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 3 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

100

.0000000

.55112697

.084

.041

-.084

.844

.474

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Res_mdl 1

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 

 

Sumber: data primer diolah, 2009 

 

4. Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Penelitian ini 

untuk menguji normalitas residual menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-

S) 

 

Tabel IV.16 
Hasil Uji Normalitas Model 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Sumber: data primer diolah, 2009 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

100

.0000000

.44234474

.078

.036

-.078

.775

.585

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Res_mdl 2

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

100

.0000000

.37940901

.061

.061

-.052

.610

.851

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Res_mdl 3

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Tabel IV.17 
Hasil Uji Normalitas Model 2 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

    Sumber: data primer diolah, 2009 

Tabel IV.18 
Hasil Uji Normalitas Model 3 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    Sumber: data primer diolah, 2009 

Berdasarkan hasil uji pada Tabel IV.16, IV.17 dan IV.18 besarnya 

Kolmogorov-Smirnov Z secara berturut – turut adalah 0,844 dan signifikan 

pada 0,474; 0,775 dan signifikan pada 0,585 dan pada model 3 besarnya 

Kolmogorov-Smirnov Z adalah 0,610 dan signifikan pada 0,851. Hal ini bahwa 

data residual model 1, model 2 dan model 3 terdistribusi normal. 

 

F. Uji Hipotesis 
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Coefficientsa

-.125 .492 -.255 .799

.974 .154 .539 6.333 .000 1.000 1.000

(Constant)

Kualitas Pelayanan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kepuasan Pelanggana. 

Model Summary b

.539a .290 .283 .55393 2.475
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanana. 

Dependent Variable: Kepuasan Pelangganb. 

Untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini digunakan path 

analysis dengan bantuan program SPSS 11.5. Dalam path analysis terdapat 3 model 

regresi: (1) variabel independen (Kualitas Pelayanan) diregresikan dengan variabel 

mediasi (Kepuasan Pelanggan); (2) variabel independen (Kualitas Pelayanan) 

diregresikan dengan variabel dependen (Loyalitas Pelanggan); (3) variabel 

independen (Kualitas Pelayanan) dan variabel mediasi (Kepuasan Pelanggan) 

diregresikan dengan variabel dependen (Loyalitas Pelanggan), untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel IV.19 
Hasil Uji t Model 1 

 
 
 
 

 

    Sumber: data primer diolah, 2009 

 

Tabel IV.20 
Hasil Uji R Model 1 

 
 

 

 

                Sumber: data primer diolah, 2009 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada model 1, Kualitas Pelayanan 

berpengaruh signifikan pada Kepuasan Pelanggan (p<0.05). Nilai adjusted R2 

sebesar 0,283; artinya bahwa 28,3% variabel dependen (Kepuasan Pelanggan) 

dapat dijelaskan oleh variabel independennya (Kualitas Pelayanan). Sisanya 
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Coefficientsa

.985 .395 2.498 .014

.704 .123 .499 5.706 .000 1.000 1.000

(Constant)

Kualitas Pelayanan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Loyalitas Pelanggana. 

Model Summary b

.499a .249 .242 .44460 2.030
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanana. 

Dependent Variable: Loyalitas Pelangganb. 

Coefficientsa

1.037 .340 3.048 .003

.302 .126 .214 2.394 .019 .710 1.409

.413 .070 .529 5.903 .000 .710 1.409

(Constant)

Kualitas Pelayanan

Kepuasan Pelanggan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Loyalitas Pelanggana. 

sebesar 71,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam 

penelitian ini. 

Tabel IV.21 
Hasil Uji t Model 2 

 
 
 
 
 

    Sumber: data primer diolah, 2009 

 

Tabel IV.22 
Hasil Uji R Model 2 

 
 
 
 

 
         Sumber: data primer diolah, 2009 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada model 2, Kualitas Pelayanan 

berpengaruh signifikan pada Loyalitas Pelanggan (p<0.05). Nilai adjusted R2 

sebesar 0,242; artinya bahwa 24,2% variabel dependen (Loyalitas Pelanggan) 

dapat dijelaskan oleh variabel independennya (Kualitas Pelayanan). Sisanya 

sebesar 75,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam 

penelitian ini. 

Tabel IV.23 
Hasil Uji t Model 3 

 
 
 
 
 
 
 

    Sumber: data primer diolah, 2009 
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Model Summary b

.669a .448 .436 .38330 1.782
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), Kepuasan Pelanggan, Kualitas Pelayanana. 

Dependent Variable: Loyalitas Pelangganb. 

 

Tabel IV.24 
Hasil Uji R Model 3 

 
 
 
 
 
             Sumber: data primer diolah, 2009 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada model 3, Kualitas Pelayanan dan 

Kepuasan Pelanggan diregresikan dengan Loyalitas Pelanggan. Pengaruh Kualitas 

Pelayanan pada Loyalitas Pelanggan mengalami penurunan tetapi tetap signifikan 

(p<0.05) dan Kepuasan Pelanggan juga berpengaruh signifikan pada Loyalitas 

Pelanggan (p<0.05). Nilai adjusted R2 sebesar 0,436; artinya bahwa 43,6% variabel 

dependen (Loyalitas Pelanggan) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel 

independennya (Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan). Sisanya sebesar 

56,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian 

ini. 

 

G. Pembahasan 

Berikut adalah pembahasan untuk setiap hipotesis dalam penelitian ini: 

1. Hipotesis 1 

H1 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan 

hasil perhitungan pada Tabel IV.19 model 1, dimana nilai β kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan signifikan pada p<0.05, maka dapat disimpulkan 
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bahwa hipotesis 1 didukung. Artinya, secara statistik dapat ditunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan memang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang 

dinilai baik di mata pelanggan dapat mempengaruhi terbentuknya kepuasan 

pelanggan terhadap suatu produk atau jasa. Hasil ini sesuai dengan penelitian 

Pong dan Yee (2001). 

2. Hipotesis 2 

H2 : Kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah kepuasan pelanggan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan hasil 

perhitungan pada Tabel IV.23 model 3, dimana nilai β kepuasan pelanggan 

pada loyalitas pelanggan signifikan pada p<0.05, maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis 2 didukung. Artinya, secara statistik dapat ditunjukkan bahwa 

kepuasan pelanggan memang mempunyai pengaruh signifikan pada loyalitas 

pelanggan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelanggan yang merasa puas 

dengan suatu produk atau jasa tertentu, cenderung memiliki potensi yang besar 

untuk menjadi loyal terhadap produk atau jasa tersebut. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian Pong dan Yee (2001). 

3. Hipotesis 3 

H3 : Kepuasan pelanggan memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah kepuasan pelanggan 

memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. 
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Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel IV.19 dimana nilai β kualitas 

pelayanan pada kepuasan pelanggan signifikan pada p<0.05, pada Tabel IV.22 

nilai β kepuasan pelanggan pada loyalitas pelanggan signifikan pada p<0.05 

dan nilai β kualitas pelayanan pada loyalitas pelanggan signifikan pada p<0.05, 

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 didukung. Artinya, secara statistik 

dapat ditunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memediasi pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini mengindikasikan munculnya 

rasa puas yang dirasakan oleh pelanggan yang disebabkan oleh adanya kualitas 

pelayanan yang dinilai baik di mata mereka, dapat mempengaruhi terbentuknya 

loyalitas mereka terhadap suatu produk atau jasa tertentu. Hasil ini sesuai 

dengan penelitian Pong dan Yee (2001). 

 

H. Tanggapan Responden atas Pertanyaan Terbuka 

Tabel IV.25 
Tabulasi Perhitungan Faktor-faktor, harapan, dan kritik 

I. Faktor-faktor yang membuat pelanggan tertarik: Frekuensi 
 1. Tempat yang nyaman 

2. Menu makanan dan minuman yang bervariasi 
3. Dekat dengan kampus 
4. Harga makanan yang terjangkau 
5. Banyak aneka sambal 
6. Makanannya enak 
7. Kebersihan terjaga 
8. Tata ruang yang unik 

58 
44 
26 
15 
10 
6 
11 
3 

II.a. Harapan terhadap makanan dan minuman Frekuensi 
 1. Bakso 

2. Sate 
3. Menu sayuranya ditambah 
4. Snack 
5. Ayam kremes 
6. Bebek goreng/bakar 

9 
5 
28 
4 
19 
12 

II.b. Harapan terhadap layanan Frekuensi 
 1. Mempercepat pemesanan pelanggan 

2. Paket makanan 
3. Pesan antar (Delivery) 

13 
26 
34 
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4. Setiap harinya ada menu-menu khusus 
 

4 

II.c Harapan terhadap fasilitas-fasilitas Frekuensi 
 1. Parkiran diperluas 

2. Area Hotspot 
3. Dibuat taman yang menarik 
4. Mengadakan even-even tertentu  
5. TV 
6. Mushola 

14 
38 
3 
2 
7 
5 

III. Masukan, Saran dan Kritik Frekuensi 
 1. Meningkatkan pelayanan 

2. Menambah menu-menu baru 
3. Menghilangkan bau kolam 
4. Tidak menunggu lama untuk menu tertentu 
5. Selalu menjaga kebersihan 

54 
21 
6 
18 
3 

    Keterangan : data primer diolah, 2009 
 

Dari Tabel IV.25 terlihat bahwa faktor-faktor yang  membuat pelanggan 

tertarik dan tetap datang kembali ke Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS 

menunjukkan bahwa pertama, mayoritas pelanggan memilih tempat yang nyaman 

sebagai aspek terpenting. Faktor kedua yang banyak dijawab pelanggan adalah 

menu makanan dan minuman yang bervariasi. Sedangkan yang ketiga adalah dekat 

dengan kampus. 

Harapan pelanggan terhadap makanan dan minuman yang belum tersedia di 

Waroeng Spesial Sambal ”SS” 4 UNS menunjukkan bahwa pertama, mayoritas 

pelanggan memilih menu sayurannya ditambah sebagi pilih utama. Faktor kedua 

yang banyak dijawab pelanggan adalah ayam kremes. Sedangkan yang ketiga 

adalah bebek goreng/bakar.  

Harapan pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh Waroeng Spesial 

Sambal ”SS” kepada pelanggan menunjukkan bahwa pertama, mayoritas 

pelanggan memilih pesan antar (delivery) sebagai pilihan utama. Faktor kedua, 

yang banyak dijawab pelanggan adalah paket makanan. Sedangkan faktor ketiga 

adalah mempercepat pesanan pelanggan. 
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Harapan pelanggan terhadap fasilitas-fasilitas yang belum tersedia  di 

Waroeng Spesial Sambal ”SS” menunjukkan bahwa pertama, area hotspot 

merupakan pilihan terpenting. Faktor kedua, yang paling banyak dijawab 

pelanggan adalah parkiran diperluas. Sedangkan faktor ketiga adalah TV. 

Faktor yang paling banyak dijadikan masukan, saran dan kritik pelanggan 

didominasi: pertama meningkatkan pelayanan; kedua menambah menu-menu 

baru dan ketiga tidak menunggu lama untuk menu-menu tertentu. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uraian dan penjelasan dalam analisis data sebelumnya diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bahwa  secara statistik dapat ditunjukkan bahwa kualitas pelayanan memang 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang dinilai baik di mata pelanggan 

dapat mempengaruhi terbentuknya kepuasan pelanggan terhadap suatu produk 

atau jasa.  

2. Bahwa secara statistik dapat ditunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memang 

mempunyai pengaruh signifikan pada loyalitas pelanggan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pelanggan yang merasa puas dengan suatu produk atau 

jasa tertentu, cenderung memiliki potensi yang besar untuk menjadi loyal 

terhadap produk atau jasa tersebut. 

3. Bahwa secara statistik dapat ditunjukkan bahwa kepuasan pelanggan 

memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini 

mengindikasikan munculnya rasa puas yang dirasakan oleh pelanggan yang 

disebabkan oleh adanya kualitas pelayanan yang dinilai baik di mata mereka, 

dapat mempengaruhi terbentuknya loyalitas mereka terhadap suatu produk atau 

jasa tertentu. 

 

B. Saran 
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1. Berdasarkan segi kualitas, sebaiknya Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS 

lebih memperhatikan lagi tingkat kualitas pelayanan dan kualitas menu, 

khususnya untuk pelayanan terhadap pelanggan dan kualitas makanan yang 

ditawarkan Waroeng Spesial Sambal “SS”. Sehingga dengan kualitas 

pelayananan yang baik, maka menciptakan kepuasan dan loyalalitas pada 

pelanggannya. 

2. Sedangkan dari aspek fasilitas, sebaiknya Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 

UNS lebih memperhatikan lagi fasilitas yang dimilikinya sekarang, seperti: 

Garansi kekecewaan, Hotline Service, Kartu Penikmat Pedas, fasilitas 

bangunan, tempat parkir, peralatan dan perlengkapan lainnya. Karena dengan 

fasilitas yang menunjang dapat membuat para pelanggan akan merasa senang, 

aman dan nyaman 

3. Perlu adanya dialog interaksi antara pihak manajemen Waroeng Spesial 

Sambal ”SS” 4 UNS dengan para karyawannya untuk dapat mengevaluasi 

keadaan waroeng, sehingga akan dapat melakukan usaha perbaikan lagi tentang 

kualitas pelayanannya secara kontinyu. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS di 

Surakarta, padahal di Surakarta terdapat 4 (empat) buah Waroeng Spesial 

Sambal “SS”. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan diempat 

lokasi bersamaan. 

2. Untuk mengukur variabel loyalitas pelanggan, Banyak faktor – faktor yang 

dapat mempengaruhinya diantaranya adalah kualitas pelayanan, kepuasan 
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pelanggan, komitmen, harga, dan brand image. Pada penelitian ini hanya 

menggunakan  variabel kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan, sehingga 

hasilnya kurang maksimal. Maka penelitian ini akan jauh lebih baik bila 

memasukan variabel harga dan brand image sebagai variabel independent.   

 

D. Implikasi Manajerial 

Hasil penelitian ini memberikan implikasi pada Waroeng Spesial Sambal 

“SS” 4 UNS tentang rumusan strategi bersaing dengan rumah makan lain nya yaitu 

dengan cara memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Waroeng 

Spesial Sambal “SS” 4 UNS kepda para pelanggannya. Oleh karena itu adapun 

cara yang ditempuh perusahaan untuk meningkatkan pelayanannya yaitu melalui 

lima demensi kualitas pelayanan jasa yang terdiri dari (Reliability, Responsiveness, 

Assurance, Emphaty dan Tangible). Sehingga dengan adanya dimensi kualitas 

pelayanan jasa tersebut, diharapkan para konsumen menjadi puas dan menjadi 

loyal terhadap Waroeng Spesial Sambal “SS” 4 UNS.  
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