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ABSTRAK 

 

Dwi Bambang Sulistyo, NIM: I 0399020. PENGEMBANGAN SISTEM 
PELAYANAN JASA PADA KATERING DAHARECO. Skripsi. Surakarta: 
Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, April 
2007. 
 
 Katering Dahareco adalah salah satu perusahaan jasa yang bergerak di 
bidang jasa penyedia makanan dalam suatu acara. Sebagai perusahaan jasa, 
Katering Dahareco tidak terlepas dari permasalahan yang berhubungan dengan 
kualitas pelayanan. Permasalahan yang sering muncul dalam memperoleh kualitas 
pelayanan yang baik adalah ketika Katering Dahareco memberikan pelayanan 
pada saat pelaksanaan acara. Untuk mengetahui permasalahan tersebut, perlu 
diketahui variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Informasi 
tersebut sangat bermanfaat bagi pemilik Katering Dahareco untuk dapat 
meningkatkan kualitas pelayanannya dalam upaya memberikan kepuasan kepada 
konsumen. Dengan meningkatnya kepuasan konsumen maka diharapkan akan 
meningkatkan loyalitas pelanggan yang sudah ada dan menarik perhatian 
pelanggan baru. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan. 
  Penelitian ini dilakukan di Surakarta dengan mengacu pada model 
kualitas jasa Parasuraman. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 30 orang yang pernah 
memesan jasa Katering Dahareco minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun 
terakhir. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan 
Katering Dahareco digunakan analisis SERVQUAL. Sedangkan untuk mengetahui 
tingkat kepuasan pelanggan digunakan analisis Tingkat Kesesuaian. Dari 
pengolahan data diperoleh tingkat pelayanan pelanggan sebesar 3,71 sementara 
harapan pelanggan 4,60. Gap sebesar -0,89 diklasifikasikan  sesuai dimensi 
SERVQUAL yaitu assurance (-0,98), tangibles (-0,97), reliability (-0,92), 
responsiveness (-0,90) dan empathy (-0,73). 

Variabel-variabel yang harus ditingkatkan kualitasnya dengan usulan 
pengembangan sistem pelayanan didasarkan pada diagram kartesius kinerja-
harapan kuadran prioritas utama dan variabel yang memiliki skor gap terbesar 
diantara variabel penelitian yaitu: pramusaji cepat dan teratur dalam 
menyampaikan makanan, pramusaji menjaga etika pelayanan, pramusaji cepat 
tanggap terhadap permintaan tamu, pramusaji memiliki sopan santun dalam 
melayani, jaminan koordinasi yang bagus antar pramusaji dan seragam pramusaji 
yang mengikuti trend. Usulan pengembangan sistem pelayanan dibagi menjadi 
tiga yaitu: perubahan struktur organisasi shop floor dan penghitungan total waktu 
pelayanan, pelatihan kepada pramusaji, dan usulan variasi seragam pramusaji.  
 
 
Kata kunci: kualitas jasa, analisis SERVQUAL, analisis Tingkat Kesesuaian, 
Katering Dahareco 
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ABSTRACT 
 

 
Dwi Bambang S., NIM: I 0399020. DAHARECO CATERING SERVICE 
SYSTEM DEVELOPMENT. Thesis. Surakarta: Industrial Engineering, 
Engineering Faculty, Sebelas Maret University, April 2007. 
 
 Dahareco Caterimg is one of service company that move in food supplier 
for an event. As a service company, Dahareco Catering was unreleased from 
problems that connecting with service quality. Problems that often show up in 
getting good service quality was when Dahareco Catering gives servicing in an 
event. To know those problems, we have to know all variables that influence 
service quality. Those informations were really useful for Dahareco Catering 
owner to improve service quality to give satisfaction to the consumer. With 
improving consumer satisfaction so it will increase customers loyalty and attract 
new customer. Based on those things, this research mentioned is conducted. 
 This research conducted in Surakarta and refer to the Parasuraman service 
quality model. Sampling technique that being used was purposive sampling. The 
number of respondent were 30 persons who have ordered Dahareco Catering 
service at least once in one last year. To find out the factors that influence service 
quality of Dahareco Catering are used SERVQUAL analysis. While, to find out 
the level of customer satisfaction are used Compatibility Level analysis. From 
tabulation of data has defined customer service level 3,71 and customer 
expectation 4,60. Gap -0,89 has clasified as compatible as SERVQUAL 
dimensions: assurance (-0,98), tangibles  (-0,97), reliability (-0,92), 
responsiveness (-0,90) dan empathy (-0,73). 
 The variables that should be improved the quality with development 
service system suggestion based on expected-perceived cartesius diagram on main 
priority quadrant and  one of biggest gap score variable. They are: The waiters fast 
and regularly in ordering food, The waiters maintain the service ethics, The 
waiters adept with guest’s want, The waiters have well behaved in servicing, 
Good coordination assurance among the waiters, and Uniform following the up-
date style. Development service system suggestion divided into three, they are: 
The change of shop floor structural organization and total count of servicing time, 
Training for the waiters, and Sugeestion about the waiter’s uniform variety. 
 
 
Key word: Service Quality, SERVQUAL analysis, Compatibility Level analysis, 
Dahareco Catering 
 
xiv + 61 pages; 14 pictures; 12 tables; 11 appendixs 
Bibliography: 19 (1985 – 2002)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Kualitas produk dan jasa pelayanan yang diberikan perusahaan merupakan 

salah satu faktor penting bagi kelangsungan dan perkembangan perusahaan. 

Untuk memenangkan persaingan, perusahaan harus mampu memberikan kepuasan 

kepada para pelanggan, misalnya dengan memberikan produk yang bermutu lebih 

tinggi, harganya lebih murah, penyerahan produk yang lebih cepat dan pelayanan 

yang lebih baik daripada pesaingnya (Supranto, 1997:1).  

 Secara umum tingkat kepuasan pelanggan tergantung pada mutu atau 

kualitas jasa yang diterima pelanggan. Kualitas jasa itu sendiri bisa diartikan 

sebagai bentuk sikap dan evaluasi jangka panjang pelanggan terhadap jasa yang 

mereka terima, untuk itu dalam pengukuran kualitas jasa hendaknya dengan 

mengukur sikap pelanggan (Parasuraman dkk, 1990:50). Kualitas jasa yang baik 

yang diberikan kepada pelanggan akan memberikan dampak pada kepuasan 

pelanggan terhadap jasa yang mereka terima. Kotler (2000) menyatakan kepuasan 

pelanggan terhadap pelayanan jasa adalah jasa yang diterima/dirasakan oleh 

pelanggan sesuai dengan yang diharapkan setelah membandingkan kinerja atau 

hasil suatu produk dan harapannya. 

 Jasa katering yang banyak muncul di wilayah Solo yang membuat 

persaingan antar penyelenggara jasa tersebut semakin ketat merupakan salah satu 

faktor pendorong bagi para penyelenggara jasa katering untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan. Tidak terkecuali Katering Dahareco, sebagai salah satu 

penyedia jasa katering di kota Solo juga menyadari pentingnya kualitas pelayanan 

kepada konsumen. 

 Permasalahan yang sering muncul dalam memperoleh kualitas pelayanan 

yang baik adalah ketika jasa katering termasuk Katering Dahareco melakukan 

pelayanan di gedung tempat berlangsungnya acara. Keluhan pelanggan/pemesan 

jasa Katering Dahareco kepada karyawan kantor tentang pelayanan pramusaji 

merupakan satu hal yang menunjukkan permasalahan yang dimiliki Katering 
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Dahareco1. Keluhan pelanggan tersebut meliputi sopan-santun pramusaji Katering 

Dahareco, keterlambatan dalam menyampaikan makanan, maupun etika yang 

dimiliki pramusaji pada waktu melayani.  Terdapat permasalahan lain yang 

terkadang muncul yaitu penampilan pramusaji yang kurang rapi dan lebih terlihat 

kusut.  

Secara umum, permasalahan-permasalahan tersebut seharusnya menjadi 

keunggulan Katering Dahareco dalam memberikan kualitas pelayanannya kepada 

konsumen. Oleh sebab itu, diperlukan adanya fungsi yang berperan 

mengintegrasikan “voice of customer” dalam proses penentuan prioritas harapan 

dan keinginan pelanggan untuk meningkatkan performansi dan kualitas jasa 

pelayanan Katering Dahareco. Sekaligus hal ini dapat menjadi evaluasi diri bagi 

Katering Dahareco sehingga pelayanan jasa yang diberikan sesuai dengan 

keinginan konsumen. 

 Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengukur 

tingkat kepuasan pelanggan Katering Dahareco dan untuk meningkatkan kualitas 

sistem pelayanan jasa Katering dahareco. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana usaha untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan jasa Katering Dahareco?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan jasa 

Katering Dahareco. 

2. Mengukur tingkat kepuasan pelanggan Katering Dahareco. 

3. Menyusun bentuk usulan pengembangan sistem pelayanan jasa Katering 

Dahareco. 

 

 

 

                                                 
1 Wawancara dilakukan penulis dengan karyawan Katering Dahareco pada bulan Desember 2006 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi kepada Katering Dahareco mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi kualitas pelayanan. 

2. Katering Dahareco dapat mengetahui kelemahan-kelemahan pelayanan 

jasanya saat ini. 

3. Memberikan alternatif perbaikan pelayanan jasa yang dapat digunakan 

Katering Dahareco untuk meningkatkan pelayanannya. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Obyek yang dibahas hanya pelayanan jasa yang berkisar di gedung 

pertemuan/tempat acara. 

2. Acuan dimensi ruang/lay out ruang yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Gedung Wanita (Sasana Krida Kusuma) Surakarta.   

3. Bentuk penyajian makanan yang digunakan adalah ladosan/racikan. 

4. Bentuk acara yang digunakan sebagai acuan adalah resepsi pernikahan. 

5. Responden adalah pelanggan yang pernah memesan minimal satu kali dalam 

kurun waktu satu tahun terakhir. 

 

1.6 Asumsi Penelitian 

Asumsi-asumsi dalam penelitian ini adalah: 

1. Jawaban responden terhadap kuesioner yang diajukan kepada responden 

sesuai dengan pengertian dan kemampuannya tanpa ada maksud tertentu. 

2. Pengertian responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner adalah sama dengan yang dimaksud peneliti. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam menyusun 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan masalah, asumsi-asumsi, dan sistematika 

penulisan yang digunakan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi uraian konsep, teori dan fakta yang mendukung penelitian, yang 

akan digunakan sebagai landasan dan dasar pemikiran untuk 

membahas dan menganalisa permasalahan yang ada. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi gambaran terstruktur proses penelitian disertai langkah-;langkah 

penelitian yang akan dilakukan, metode yang digunakan serta alasan 

pemilihan metode tersebut. 

 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Berisi data-data yang telah diperoleh dan hasil dari pengolahan data 

dengan memakai metode-metode yang telah dijelaskan sebelumnya. 

 

BAB V ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL 

Berisi uraian analisis dan interpretasi hasil pengolahan data. Pada 

bagian ini dibahas mengenai usulan pengembangan sistem pelayanan 

jasa yang telah didapat. 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan serta saran-

saran yang dapat diberikan sebagai hasil dari penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

2.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Berikut ini adalah gambaran umum perusahaan yang diperoleh dari 

Katering Dahareco. 

2.1.1 Sejarah Berdirinya Katering Dahareco 

 Pada tahun 1968 bertepatan dengan diadakannya maleman Sriwedari, Ibu 

Dewi Sundoro memulai usahanya dengan berjualan ayam goreng. Setelah 

maleman Sriwedari selesai, Ibu Dewi melanjutkan usahanya dengan membuka 

warung makan ayam goreng di Terminal Gemblegan. Dengan semakin 

berkembangnya usaha tersebut, Ibu Dewi membuka cabang di Terminal Tirtonadi. 

 Di tahun 1980 Ibu Dewi menambah usahanya dengan membuka katering 

yang menerima pesanan nasi dalam dos dan bertempat di Widuran. Kemudian 

usaha tersebut berpindah tempat ke Jalan Sidorejo 3 (1A) Sambeng Solo. Karena 

usaha-usaha ini dipegang oleh satu orang dengan sistem tradisional, maka usaha 

warung makan ditutup dan hanya berfokus pada usaha katering. 

 Dengan mengambil nama Katering Dahareco, pesanan yang diperoleh Ibu 

Dewi Sundoro semakin hari semakin bertambah. Pada tahun 1982-1990 pesanan 

yang diterima Katering dahareco mencapai jumlah maksimal 1000 porsi. Katering 

Dahareco-pun meluaskan usahanya dengan menerima pesanan untuk berbagai 

acara. Setelah tahun 1990, pesanan meningkat sampai 4000 porsi dan pesanan 

terus meningkat sampai sekarang. 

 Selain menerima pesanan untuk berbagai macam acara, katering Dahareco 

juga menerima pesanan lumpia untuk dijual di toko-toko sebagai berikut: 

 - Toko Jaya Abadi  - Toko Ganep Pasar legi 

 - Toko Eco   - Toko Ganep Oen 

 - Toko 36   - Toko Rose Mary 

 - Varia Abon Solo  - Toko Pepak 

 - Toko Prima   - Steak House Manahan 

 - Toko Sony   - Toko Sido Muncul 
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2.1.2 Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi Katering Dahareco adalah sebagai berikut: 

1. Komisaris 

Pemilik Katering Dahareco yang bertugas mengontrol dan menerima 

pertanggungjawaban kegiatan perusahan dari direktur. 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Katering Dahareco 

(Sumber: Pustaka Katering Dahareco, 2005) 

 

2. Direktur 

Direktur adalah pimpinan pelaksana Katering Dahareco sekaligus juga pemilik 

katering yang bertugas merencanakan strategi , program, serta mengawasi 

pelaksanaan kegiatan perusahaan. 
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BAGIAN 
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Sedangkan struktur organisasi shop floor/ di gedung seperti terlihat pada gambar 

2.2 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Shop Floor Katering Dahareco 

(Sumber: Katering Dahareco, 2007) 

 

3. Bagian Front Office 

Bagian front office terdiri dari bagian keuangan, bagian produksi, dan bagian 

front office yang bertugas langsung melayani konsumen sekaligus memiliki 

tugas sebagai berikut: 

a. Mengatur jadwal pemesanan, pemesanan menu luar. 

b. Keuangan, kepegawaian, penagihan ke konsumen. 

c. Pemesanan bahan pokok, tagihan pembelian barang. 

d. Melakukan pembukuan setiap transaksi. 

4. Bagian Dapur 

Dipimpin oleh kepala koki, yang bertugas untuk mengerjakan produksi 

makanan (memasak makanan) dan perawatan asesoris pramusaji. 

5. Bagian Perlengkapan 

Bagian perlengkapan bertugas: 

· Melakukan perawatan perkakas yang digunakan. 

· Mengatur jadwal karyawan laki-laki. 

· Mengatur dekorasi peralatan saji untuk prasmanan.  

Direktur/ Pemilik Katering 

Bagian Penataan Koordinator di 
Gedung 

Ketua Pramusaji 

Pramusaji 
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6. Bagian Penataan/ Penyajian 

Bertugas mengatur jadwal karyawan perempuan dan melakukan pengawasan 

terhadap karyawan bagian penataan pada hari pelaksanaan acara. 

7. Bagian Transportasi 

Bertugas untuk mengatur mobil yang dipakai pada hari pelaksanaan acara dan 

penyewaan bis untuk karyawan untuk pemesanan luar kota.  

8. Koordinator di Gedung 

Koordinator di gedung mempunyai tugas sebagai berikut: 

· Sebagai penghubung panitia acara ke pihak katering, termasuk negosiasi 

acara. 

· Sebagai pengatur pelaksanaan kegiatan. 

· Mengkoordinasi kegiatan di depan (pramusaji) dengan di belakang 

(karyawan penata makanan). 

9. Ketua Pramusaji 

 Ketua pramusaji bertugas mengatur penempatan pramusaji, mengkoordinir 

pramusaji dan bertanggung jawab langsung kepada koordinator/ pengawas 

gedung. 

10. Pramusaji 

 Pramusaji bertugas melayani tamu selama berlangsungnya acara. 
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2.1.3 Bisnis Proses Katering Dahareco 

 Bisnis proses Katering Dahareco dapat digambarkan dalam bagan sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2.3 Bisnis Proses Katering Dahareco  

(Sumber: Katering Dahareco, 2007) 

Pengambilan brosur menu makanan 

Pemesanan 

Pembuatan jadwal pesanan 
 

Pembelanjaan bahan mentah 

Pelaksanaan acara  

Pelunasan Pembayaran 

· Pemesanan tanggal acara 
· Pembayaran uang tanda jadi 
· Persetujuan tata cara pemesanan 
· Pemilihan menu makanan 
· Cicilan pembayaran: 
û 75%= 2 bulan sebelum acara 
û 20%= 2 minggu sebelum acara 

· Jadwal sudah jadi seminggu sebelum 
hari pelaksanaan acara 

· Jadwal untuk menentukan: 
û Penjadwalan karyawan 
û Penjadwalan pramusaji 
û Pemakaian peralatan saji 
û Pembelian bahan mentah 

Belanja sekitar 2-3 hari sebelum hari 
pelaksanaan 

· Pelunasan pembayaran maksimal 
seminggu setelah acara 

· Pengembalian perkakas yang dipinjam 
· Pemberian souvenir ucapan terima 

kasih 
· Evaluasi pelaksanaan acara 

Perkenalan 

· Penataan makanan 
· Proses penyajian makanan 
· Pengawasan penyajian makanan 
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Keterangan: 

Secara singkat proses bisnis Katering Dahareco dapat dijelaskan sebagai berikut, 

calon pemesan Katering Dahareco mengambil brosur menu. Setelah cocok dengan 

brosur menu pilihan maupun tata cara pemesanan, calon menetapkan pemesanan 

menu yang dipesan dan melakukan proses pembayaran seperti pada gambar 2.3. 

Pihak Katering Dahareco membuat jadwal pesanan, yang selanjutnya 

dipergunakan untuk penentuan jumlah tenaga kerja dan pembelanjaan bahan 

mentah. Proses selanjutnya adalah pelaksanaan acara dan pelunasan pembayaran 

seluruhnya.  

 

2.1.4 Kesejahteraan Karyawan 

1. Masa kerja 

Untuk karyawan baru langsung bekerja dan harus menyesuaikan lingkungan 

tempat kerja. 

2. Upah dan gaji 

· Upah ditetapkan dalam bentuk uang yang besarnya disesuaikan dengan 

jabatan dan masa kerja karyawan. 

· Gaji karyawan yang diberikan terdiri dari: 

1) Gaji bulanan, diberikan kepada karyawan tetap (karyawan kantor) 

2) Gaji musiman, diberikan kepada karyawan musiman (karyawan dapur) 

3) Gaji harian, diberikan kepada karyawan panggilan  

3. Kerja lembur dan libur 

· Karyawan kantor libur secara bergantian. 

· Karyawan dapur biasanya libur hari Selasa sampai Kamis dan masuk hari 

Jumat sampai Senin. 

· Jam kerja dihitung mulai pagi sampai sore, selebihnya dihitung lembur.  

4. Makan untuk karyawan dapur 

Karyawan dapur mendapat makan pagi, makan siang dan makan sore. 

5. Seragam 

Karyawan dapur diberikan seragam dan dipakai pada waktu jam kerja keluar 

atau tugas gedung. 
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2.2 Pemasaran dan Jasa 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Definisi pemasaran menurut Kotler (2000:9) adalah sebagai berikut: 

“Pemasaran adalah suatu proses yang didalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan 

pihak lain”. 

Sedangkan menurut Wilson (Kotler, 2000) pemasaran adalah semua 

aktifitas yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dan 

pelayanan jasa dalam pasar industri, pasar kelembagaan dan pasar konsumen, 

serta antar organisasi pembelian dan organisasi penjualan. 

 

2.2.2 Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran menegaskan bahwa tugas organisasi adalah 

menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat dari pasar sasaran dan memberikan 

kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan 

pesaingnya dengan tetap memelihara atau meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan konsumen (Kotler, 2000:28). 

Dengan demikian jelaslah bahwa perusahaan yang menginginkan konsep 

pemasaran harus mampu mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, untuk 

kemudian membuat produk yang dapat dijual, bukan menjual apa yang dapat 

dibuat. Konsep pemasaran ini juga menuntut pemasar untuk memasukkan 

pertimbangan etis ke dalam praktek pemasaran mereka. Mereka harus 

menyeimbangkan dan mengatur  laba perusahaan, pemuasan keinginan konsumen, 

dan kepentingan konsumen. 

Sedangkan menurut Stanton (1985:12) makna konsep pemasaran adalah 

sebuah filsafat bisnis yang mengatakan bahwa kepuasan keinginan dari konsumen 

adalah dasar kebenaran ekonomi kehidupan sebuah perusahaan. 
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2.2.3 Pengertian Jasa 

Pengertian jasa menurut Kotler (1997:467) adalah setiap tindakan atau 

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

dasarnya bersifat tidak berwujud fisik (intangible) dan tidak menghasilkan 

kepemilikan tertentu. 

Sedangkan menurut Zeithaml dan Bitner (1996), jasa adalah mencakup 

semua aktifitas ekonomi yang outputnya bukanlah produk atau kondisi fisik, yang 

secara umum konsumsi dan produksinya dilakukan pada waktu yang sama, dan 

nilai tambah yang diberikannya dalam bentuk (kenyamanan, liburan, kecepatan, 

dan kesehatan) yang secara prinsip tidak berwujud (intangible) bagi pembeli 

pertamanya. 

 

2.3 Kualitas Jasa 

2.3.1 Konsep Kualitas Jasa 

Kualitas jasa adalah bentuk sikap dan evaluasi jangka panjang pelanggan 

terhadap jasa yang mereka terima, untuk itu dalam pengukuran kualitas jasa 

hendaknya dengan mengukur sikap pelanggan (Parasuraman dkk, 1985:50). 

Kualitas jasa juga didefinisikan sebagai sesuatu yang diterima pelanggan dan 

didasarkan dari perbandingan harapan pelanggan terhadap pelayanan yang akan 

diterima dengan persepsi pelanggan terhadap performa dari penyedia jasa. 

Menurut Wycof (Tjiptono, 1996:59) kualitas jasa berpusat pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya 

untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan 

yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. Sehingga ada 2 komponen penting dalam 

pengukuran kualitas jasa yakni jasa yang diharapkan (expected service) dan jasa 

yang diterima (perceived service).  

Harapan (expected service) adalah keinginan pelanggan terhadap jasa yang 

seharusnya diterima, yang dijadikan standar dalam menilai kinerja produk/jasa 

tersebut (Olson dan Dover dalam Tjiptono, 1996:61). Sedangkan persepsi 

(perceived service) mengacu kepada penilaian pelanggan terhadap pelayanan yang 

diberikan penyedia jasa. 
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2.3.2 Dimensi Kualitas Jasa 

Parasuraman dkk (Nugroho, 2002) memulai suatu proses penelitian untuk 

membuktikan bahwa kualitas berdasarkan pada harapan pelanggan (expectation) 

dan persepsi pelanggan (perception). Berdasarkan penelitiannya, mereka 

mengajukan untuk pertama kalinya komponen ekspektasi kualitas jasa. Komponen 

tersebut terus berkembang dan menjadi dimensi kualitas jasa yang digunakan 

sampai sekarang. 

Dimensi kualitas jasa yang dikembangkan (Parasuraman dkk, 1985 dalam 

Tjiptono, 1996:70) adalah: 

a. Keandalan (Reliability), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.  

b. Tanggapan (Responsiveness), yaitu keinginan karyawan untuk membantu 

pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

c. Jaminan (Assurance), yaitu mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, 

sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki karyawan, bebas dari bahaya, resiko 

atau keragu-raguan. 

d. Empati (Emphaty), yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan.  

e. Berwujud (Tangibles), yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan karyawan, 

dan sarana komunikasi. 

 Konsumen menggunakan kelima dimensi ini untuk menunjukkan penilaian 

mereka terhadap kualitas jasa yang diberikan, yaitu dengan mendasarkan pada 

perbandingan antara jasa yang diharapkan dan jasa yang diterima. Kesenjangan 

antara jasa yang diharapkan dan jasa yang diterima merupakan ukuran dari 

kualitas jasa yaitu memuaskan atau tidak memuaskan. 

 

2.4 Kepuasan Pelanggan 

2.4.1 Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Bagi perusahaan yang berpusat pada pelanggan (customer oriented), 

kepuasan pelanggan merupakan sasaran dan faktor utama dalam menentukan 

kesuksesan bagi perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa pelanggan yang 

merasa amat puas menghasilkan berbagai manfaat bagi perusahaan. 
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Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan jasa adalah jasa yang diterima/ 

dirasakan oleh pelanggan sesuai dengan yang diharapkan setelah membandingkan 

kinerja dan harapannya (Kotler, 2000:42). Menurut Engel (Tjiptono, 1996:146) 

kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli dimana kinerja yang dipilih 

sekurang-kurangnya memberikan hasil (outcome) yang sama atau melampaui 

harapan pelanggan sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh 

tidak memenuhi harapan. 

 

2.4.2 Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan Pelanggan merupakan fungsi dari kualitas pelayanan dikurangi 

harapan pelanggan ( Zeithmal dan Bitner, 1996:97). Dengan kata lain dirumuskan: 

Satisfaction = f (service quality – expectation) 

Berdasarkan rumus diatas terdapat tiga kemungkinan yang terjadi: 

a. Service Quality < Expectation 

Bila ini terjadi, dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan perusahaan buruk 

atau tidak sesuai dengan harapan pelanggan. 

b. Service Quality = Expectation 

Terjadi bila pelanggan merasakan bahwa pelayanan yang diberikan adalah 

biasa saja atau cukup memuaskan. 

c. Service Quality > Expectation 

Terjadi bila pelanggan merasa bahwa pelayanan yang diberikan perusahaan 

tidak hanya sesuai dengan kebutuhan tetapi juga memuaskan dan 

menyenangkan. Pelayanan prima ( excellence service) yang selalu diharapkan 

oleh semua pelanggan. 

 

 Parasuraman dkk (Fitzsimmons dan Fitzsimmons, 1994) memberikan satu 

gambaran mengenai kualitas jasa yang diterima yang menunjukkan kepuasan 

pelanggan yaitu dengan membandingkan antara jasa yang diharapkan dengan jasa 

yang diterima. Gambar 2.4 memperlihatkan kualitas jasa yang diterima pelanggan 

berasal dari penilaian konsumen akan jasa yang mereka harapkan.  
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Gambar 2.4 Perceived Service Quality 

(Sumber: Fitzsimmons dan Fitzsimmons, 1994) 

 

2.5 Kesenjangan Pelayanan 

Evaluasi kualitas jasa dengan mengukur harapan dan kinerja adalah satu 

cara untuk menekan atau mengurangi kesalahan dalam melayani. Menurut 

Nugroho (2002), secara umum ada 4 alasan munculnya kesenjangan pelayanan 

(service gap), yaitu: 

1. Perusahaan tidak mewujudkan harapan pelanggan. 

2. Tidak adanya desain pelayanan jasa dan standar pelayanan. 

3. Perusahaan tidak meyediakan pelayanan yang didasarkan pada standar 

pelayanan. 

4. Perusahaan tidak memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan. 

Ada alasan lain untuk kesenjangan pelayanan yaitu perbedaan antara harapan 

(expectation) pelanggan dan persepsi (service quality).  

Kesenjangan yang diciptakan karena perbedaan antara harapan pelanggan 

dan persepsi pelanggan/ kinerja perusahaan merupakan kesenjangan yang terjadi 

diluar lingkungan perusahaan. Kesenjangan ini tidak mudah hilang, karena 

perusahaan harus menghilangkan kesenjangan yang terjadi didalam perusahaan, 

agar kesenjangan ini dapat dihilangkan. 

Model lain yang dapat digunakan untuk menghilangkan kesenjangan yang 

ada di dalam perusahaan adalah model yang terdiri dari 4 langkah (Soetjipto, 

1997). Langkah-langkah tersebut dianggap lebih komprehensif dalam 

menghilangkan kesenjangan yaitu: 

o Langkah 1: Menumbuhkan kepemimpinan efektif 

Dimensions of 
Service Quality 

Reliability 
Responsiveness 

Assurance 
Empathy 
Tangibles 

Expected 
Service 

Perceived 
Service 

Perceived Service Quality 
1. Expectations exceeded 
    ES < PS (Quality Surprise) 
2. Expectations met 
    ES = PS (Satisfactory quality) 
3. Expectations not met 
    ES > PS (Unacceptable quality) 

Word of  
Mouth 

Personel 
Needs 

Past 
Experience 
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o Langkah 2: Membangun sistem informasi pelayanan 

o Langkah 3: Merumuskan strategi pelayanan 

o Langkah 4: Menerapkan strategi pelayanan 

Kepemimpinan yang efektif perlu diikuti oleh sistem informasi pelayanan 

yang menyediakan segala macam data dari informasi yang tepat untuk 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan. 

Kepemimpinan yang efektif dan sistem informasi pelayanan yang baik saja 

belumlah cukup, perusahaan perlu merumuskan strategi pelayanan yang 

menjadikan semua orang yang terlibat dengan pelayanan baik langsung maupun 

tidak langsung mengarah pada tujuan yang sama yaitu memberikan pelayanan 

dengan kualitas prima kepada pelanggan. 

Rumusan strategi pelayanan yang baik belum menjadi jaminan untuk 

memberikan pelayanan berkualitas. Strategi pelayanan tersebut perlu 

diimplementasikan secara efektif sehingga tidak menjadi slogan belaka. 

 

2.6 Pendekatan Desain Sistem Jasa 

Fitzsimmons dan Fitzsimmons (1994) mengembangkan satu pendekatan 

dalam mendesain sistem jasa yaitu pendekatan lini produksi. Melalui pendekatan 

ini, jasa rutin disediakan dalam lingkungan yang terkendali untuk menjamin 

konsistensi kualitas dan efisiensi operasi. Pada dasarnya pendekatan ini berusaha 

mengadaptasi konsep manufaktur ke dalam sektor jasa. Ada beberapa 

karakteristik yang menunjang keberhasilan pendekatan ini, diantaranya: 

1. Adanya keterbatasan karyawan dalam hal kebebasan bertindak 

Pembatasan keleluasan bertindak ini dimaksudkan untuk mencapai 

keseragaman (standarisasi) dan konsistensi dalam kualitas. Hal ini dilakukan 

agar konsumen berharap akan jasa yang identik  dimanapun ia berada. 

2. Adanya pembagian kerja (division of labor) 

Pendekatan lini produksi menyarankan agar keseluruhan pekerjaan dipecah 

atau dibagi-bagi menjadi berbagai kelompok tugas. Masing-masing kelompok 

tugas membutuhkan spasialisasi keterampilan karyawan. Dengan demikian 

setiap karyawan hanya perlu memenuhi syarat keterampilan yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan tugas tertentu. 
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3. Menggantikan sumber daya manusia dengan teknologi tertentu 

Adanya kemajuan teknologi dan komputerisasi memungkinkan dilakukannya 

substitusi secara sistematis, dimana mesin atau peralatan tertentu akan 

menggantikan sumber daya manusia.  

4. Standarisasi Jasa 

Menu yang terbatas pada suatu restoran memungkinkan pelayanan dan 

ketersediaan hidangan secara cepat dan efisien. Adanya pembatasan pilihan 

jasa memungkinkan usaha perencanaan dan prediksi lebih awal atas pelayanan 

dan permintaan konsumen. Jasa akan menjadi proses rutin yang dilengkapi 

dengan tugas yang jelas dan aliran konsumen yang teratur. Selain itu, 

standarisasi juga bermanfaat dalam menciptakan keseragaman kualitas jasa, 

karena itu proses jasa menjadi lebih mudah dikendalikan. 

 

2.7 Uji Validitas 

Validitas adalah kemampuan instrumen penelitian untuk mengungkapkan 

data sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkan untuk menguji tingkat 

kevalidan kuesioner.  

Dalam menyusun kuesioner, pertanyaan yang ingin diajukan perlu 

dipastikan. Untuk menentukannya, sebelumnya harus sudah jelas variabel apa 

yang diukur. Variabel masih bisa dipecah menjadi subvariabel atau indikator. 

Apabila penyusunannya dilakukan sesuai prosedur, sebenarnya kuesioner telah 

memenuhi validitas logis. Oleh karena itu, validitas logis sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan peneliti dalam memahami masalah penelitian, mengembangkan 

variabel penelitian, serta menyusun kuesioner. 

Bagian kuesioner dapat berupa butir-butir pertanyaan secara sendiri-

sendiri, dapat pula berupa faktor, yaitu kumpulan beberapa butir yang memiliki 

keterkaitan. Sehubungan dengan kenyataan ini, maka dikenal adanya validitas 

butir dan validitas faktor. 

Langkah-langkah pengujian validitas meliputi: 

1. Mendefinisikan secara operasional konsep yang akan diukur. 
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2. Melakukan uji coba skala pengukuran tersebut pada responden yang 

berjumlah minimal 30 orang. Dengan jumlah minimal 30 orang ini maka 

distribusi nilai akan lebih mendekati kurva normal. 

3. Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban. 

4. Menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor total, 

dengan salah satu cara adalah menggunakan rumus teknik korelasi product 

moment dari Pearson sebagai berikut (Husein, 2002:190): 

( ) ( )( )
( )[ ] ( )[ ]2222 .

.

YYNXXN

YXXYN
r

S-SS-S

SS-S
= ..................................................(2.1) 

Keterangan :  N = Jumlah sampel 

   X = Skor subjek pada pertanyaan tertentu 

   Y = Skor total subjek 

    r = Koefisien korelasi product moment 

Jika diperoleh hasil korelasi yang lebih besar atau sama dengan r tabel pada taraf 

signifikansi 5% berarti butir tersebut valid. Tetapi jika hasil korelasi lebih kecil 

daripada r tabel, maka pertanyaan tersebut tidak valid. 

   

2.8 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana pengukuran itu akurat, stabil dan 

konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih.  

Langkah-langkah pengujian realibilitas meliputi: 

1. Melakukan uji coba skala pengukuran tersebut pada responden yang 

berjumlah minimal 30 orang. Dengan jumlah minimal 30 orang ini maka 

distribusi nilai akan lebih mendekati kurva normal. 

2. Mempersiapkan tabel  tabulasi jawaban. 

3. Menghitung jumlah varians yang dicari dengan cara mencari nilai tiap butir, 

kemudian dijumlahkan. Rumus varians yang dipergunakan: 

   

( )

n
n

X
Xå å-

=

2

2

s ……………………………………………………(2.2) 
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Keterangan: n  =  Jumlah sample 

X =  Nilai skor yang dipilih   

4. Menghitung koefisien Cronbach’s Alpha (Arikunto, 2002:171).  

÷÷
ø

ö
çç
è

æ S
-

-
= 2

2

1
1 t

i

k
k

r
s
s

...............................................................................(2.3) 

Keterangan: r  = reliabilitas instrumen 

  k  = Banyaknya butir pertanyaan 

  σi = Varians skor butir pertanyaan 

  σt = Varians skor total butir pertanyaan 

Jika diperoleh hasil korelasi yang lebih besar atau sama dengan r tabel pada taraf 

signifikansi 5% berarti butir tersebut reliabel. Tetapi jika hasil korelasi lebih kecil 

daripada r tabel, maka pertanyaan tersebut tidak reliabel. Menurut Arikunto 

(2002:171), koefisien alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang 

skornya bukan 1dan 0, misalnya angket atau kuesioner. 

 

2.9 Analisis SERVQUAL 

Parasuraman dkk (1985) membuat formula model kualitas jasa, yaitu 

model yang menunjukkan perbandingan antara harapan (expectation) dan persepsi 

(perception) dari pelayanan yang diterima oleh pelanggan. Kualitas jasa 

didefinisikan sebagai suatu fungsi yang mengarah langsung kepada gap/ 

kesenjangan antara harapan pelanggan terhadap pelayanan dan persepsi pelanggan 

dari pelayanan yang diberikan (Hill, 1996:286). Artinya kualitas jasa dipengaruhi 

oleh persepsi pelanggan dan harapan pelanggan. Persepsi pelanggan adalah nilai 

subyektif yang mengarah pada pelayanan, sementara harapan pelanggan adalah 

sesuatu yang menurut pelanggan yang seharusnya diberikan perusahaan tetapi 

kenyataannya belum memperoleh. 

Parasuraman mengembangkan instrumen penelitian survei yang disebut 

SERVQUAL. Model SERVQUAL digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan 

jasa sebagai fungsi dari gap/ kesenjangan antara harapan dan persepsi (kinerja 

perusahaan) pelanggan. SERVQUAL merupakan alat yang efektif untuk 

melakukan survei kepuasan konsumen yang didasarkan pada model gap kualitas 
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jasa. Metode analisis yang digunakan adalah formula non weighted SERVQUAL 

yang dikemukakan oleh Parasuraman dkk (1985:45) 

)( ij

k

ij
iji EPSQ -= å

=

.................................................................................(2.4) 

Keterangan: SQi = Nilai kualitas pelayanan terhadap obyek 

  Pij   = Penilaian kinerja dari i s/d j 

  Eij   = Harapan i s/d j 

Skor gap yang terbentuk dapat disusun dari gap antara variabel dengan variabel 

(vp–vh, vp–vh,....), atau  gap dimensi dengan dimensi (dp–dh, dp–dh,....), dan juga 

dari  rata-rata masing-masing pembobotan ( X p- X h, X p- X h,....). 

 

2.10 Analisis Tingkat Kesesuaian 

Analisis tingkat kesesuaian adalah analisis yang membandingkan skor 

kinerja/ tingkat pelayanan yang diterima dengan skor harapan/ tingkat pelayanan 

yang diharapkan (Supranto, 1997:239). Tingkat kesesuaian ini yang akan 

menentukan urutan prioritas peningkatan variabel-variabel yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan. 

Adapun rumus yang digunakan adalah: 

%100x
Y
X

T
i

i
ki = ......................................................................................(2.5) 

Keterangan: Tki = Tingkat kesesuaian responden 

  Xi  = Skor kualitas jasa yang diterima pelanggan/ kinerja 

  Yi  = Skor kualitas jasa yang diharapkan pelanggan/ harapan 

Untuk mengetahui urutan prioritas  peningkatan variabel-variabel tingkat 

kepuasan pelanggan terlebih dahulu dilakukan perhitungan tingkat skor tingkat 

pelayanan yang diterima dibandingkan pelayanan yang diharapkan dari masing-

masing dimensi. 
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Hasil dari perhitungan di atas dapat digambarkan dalam diagram kartesius 

dengan menggunakan rumus: 

 
n

X
X iå=      ; 

n

Y
Y iå= ............................................................(2.6) 

Keterangan: X  = Skor rata-rata tingkat kinerja 

  Y   = Skor rata-rata tingkat harapan 

   n   = jumlah responden 
 
Diagram kartesius adalah suatu bangun yang dibagi atas empat bagian yang 

dibatasi oleh 2 buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik ( X , Y ), 

dimana X  merupakan rata-rata dari X  atau rata-rata bobot kinerja, dan Y  

merupakan rata-rata dari Y  atau rata-rata bobot harapan. 

Rumus menentukan X  dan Y :  

 
k

X
X

n

iå= 1     ; 
k

Y
Y

n

iå= 1 ...........................................................(2.7) 

dimana k = banyaknya variabel 

 

       Harapan 

                       Y  

 

 

Y          

    X    X  kinerja 

Gambar 2.5 Diagram Kartesius Tingkat Kesesuaian 
            (Sumber: Supranto, 1997) 

 

 

 

 

      
      

Prioritas Utama Pertahankan Prestasi 
A B 

        
      

C D 
Prioritas Rendah Berlebihan 
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Keterangan: 

A. Menunjukkan variabel yang dianggap mempengaruhi kepuasan pelanggan, 

termasuk unsur jasa yang dianggap sangat diharapkan, tetapi belum 

dilaksanakan sesuai keinginan pelanggan, sehingga mengecewakan/ tidak 

memuaskan. 

B. Menunjukkan unsur jasa pokok yang telah berhasil dilaksanakan perusahaan, 

untuk itu wajib dipertahankan. Dianggap sangat diharapkan dan sangat 

memuaskan. 

C. Menunjukkan beberapa variabel yang kurang diharapkan pengaruhnya bagi 

pelanggan, pelaksanaan oleh perusahaan biasa saja. Dianggap kurang 

diharapkan dan kurang memuaskan. 

D. Menunjukkan variabel yang mempengaruhi pelanggan kurang diharapkan, 

tetapi pelaksanaannya berlebihan. Dianggap kurang diharapkan tetapi sangat 

memuaskan. 

  

2.11 Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya yang diambil sebagai acuan adalah 

ÿ Penelitian dari Kartikawati (2002). Penelitian ini mengambil judul “Usulan 

Konsep Peningkatan Pelayanan Jasa di LBPP LIA Surakarta dengan 

Menggunakan Model SERVQUAL dan Metodologi Quality Function 

Deployment”. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan jasa bimbingan bahasa Inggris di LBPP 

LIA dan juga untuk memberikan usulan perbaikan pelayanan. 

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa faktor ( 

menggunakan nilai Keiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling)  dan analisa 

gap dengan perhitungan Weighted Gap. Sementara untuk pengembangannya 

menggunakan matrik House of Quality. 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah terdapat 8 variabel yang telah 

memenuhi standar dari 32 variabel yang dikembangkan. Sedang urutan 

kepentingan faktor yang mempengaruhi adalah reliability, tangibles, 

assurance, responsiveness, dan emphaty. 
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ÿ Widariyanto (2002) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh 

Atribut Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan di Maxima Komputer 

Surakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 

atribut kualitas jasa yang meliputi reliability, responsiveness, assurance, 

empathy, tangibles terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian ini menggunakan 

metode analisa regresi berganda dan indeks kepuasan pelanggan. Dari hasil 

penelitian diketahui bahwa atribut-atribut tersebut mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan yang dirasakan pelanggan.  

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penetapan Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan jasa Katering Dahareco. 

2. Mengukur tingkat kepuasan pelanggan Katering Dahareco. 

3. Menyusun bentuk usulan pengembangan sistem pelayanan jasa Katering Dahareco. 

 

Studi Pustaka 
Pencarian literatur berupa jurnal/ skripsi/ 
buku yang berkaitan dengan penelitian 
kualitas pelayanan jasa 

Studi Lapangan 
Dilakukan untuk memahami proses bisnis 
Katering Dahareco, struktur organisasi 
katering Dahareco, kondisi gedung Wanita 
Surakarta 

Identifikasi Variabel Penelitian 
 

Perumusan Masalah 

Bagaimana usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan  jasa Katering Dahareco? 

 

Latar Belakang Penelitian 
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Tahap 
Pendahuluan 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

    
  
 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
 
 

     
     

 
Tahap 

Pengumpulan Data 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
Tahap  

Pengolahan Data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tahap 
Perancangan 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Tahap 
Analisa, Kesimpulan, 
dan Saran 

 Kesimpulan dan Saran 

A 

Penentuan Model Penelitian 

Penentuan Desain Sampling dan Riset 
(Penentuan Populasi, Ukuran Sampel, dan Teknik Sampling) 

Pengujian Data 
1. Uji Validitas 
2. Uji Reliabilitas 

Pengolahan Data 
1. Analisis SERVQUAL 
2. Analisis Tingkat Kesesuaian 

Analisis Data 
Analisis tingkat kepuasan pelanggan 

Pengembangan Sistem Pelayanan Katering Dahareco 
 

Analisis dan Interpretasi Hasil Pengembangan 
 

1. Penyusunan dan Penyebaran Kuesioner 
2. Pengambilan Data Lay Out Gedung Wanita 
 

A 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian (Lanjutan) 
 

Secara garis besar, metodologi penelitian terdiri dari lima tahap, yaitu: tahap 

pendahuluan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data dan analisis data, 

tahap perancangan, dan tahap analisis, kesimpulan dan saran. 

 

 

3.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

Pengidentifikasian variabel penelitian dikembangkan dari 5 dimensi 

Kualitas Jasa oleh Parasuraman (1985) yaitu keandalan (reliability), tanggapan 

(responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy), dan berwujud 

(tangibles) menjadi 18 indikator variabel. Hill (1996) menyebutkan beberapa 

faktor seperti kecepatan pelayanan, harga, sajian menu makanan, keramahan 

pramusaji yang membentuk total produk suatu jasa menjadi dasar dari perusahaan 

yang bergerak di bidang jasa makanan. Faktor-faktor tersebut menjadi salah satu 

dasar dalam penyusunan indikator variabel selain penyusun lainnya yang terlihat 

dalam gambar 3.2. Indikator variabel penelitian tersebut merupakan dasar dalam 

pembuatan variabel penelitian. 

 

 

Gambar 3.2 Konsep Penyusun Indikator Variabel 

Keterangan: 

Indikator variabel kualitas pelayanan jasa Katering Dahareco diperoleh dari: 

Studi literatur 
· Penelitian terdahulu 
· Jurnal/ buku 

Pendapat Katering Dahareco 
· Pemilik Katering 
· Karyawan senior 

Pendapat pelanggan yang 
memakai jasa Katering 
Dahareco 

Indikator Variabel 
Penelitian 
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Ø Studi literatur/ pustaka yang menjadi acuan, seperti jurnal (Kartikawati, 2002), 

Parasuraman (1985), Manajemen Jasa (Tjiptono, 1996), Handbook of 

Customer Satisfaction Measurement (Hill, 1996), Mengukur Kepuasan 

Pelanggan (Gerson, 2001). 

Ø Identifikasi variabel dari pendapat pihak Katering Dahareco melalui in-deep 

interview yang dilakukan dengan pemilik katering dan karyawan senior. 

Ø Pendapat yang diperoleh dari pelanggan yang memakai Katering Dahareco 

melalui kuesioner 1 dan wawancara secara langsung. 

Tabel 3.1 Indikator Variabel Penelitian 

 

Dimensi Maksud Variabel Penjelasan Variabel Acuan 

Keandalan 

(Reliability) 

 

Kemampuan 

memberikan 

pelayanan yang 

dijanjikan 

dengan segera, 

akurat, dan 

memuaskan  

 

1. Kesesuaian 

harga dengan 

cita rasa 

makanan (Q1) 

2. Penyampaian 

makanan 

kepada tamu 

(Q2) 

3. Penataan/ 

susunan 

makanan (Q3) 

 

4. Etika 

pelayanan 

(Q4) 

Ø Harga seimbang 

dengan rasa 

makanan 

 

Ø Pramusaji  cepat dan 

teratur dalam 

menyampaikan 

makanan 

Ø Penataan/ susunan 

makanan yang 

disajikan bagus dan 

rapi 

Ø Pramusaji menjaga 

etika pelayanan 

dalam penyajian 

makanan ke tamu 

Ø Kueisoner 1 

    (Gerson, 2001) 

 

 

Ø Kuesioner 1 

(Hill,1996)  

dan pendapat 

pelanggan 

Ø Kuesioner 1 

(Gerson,2001) 

dan Pendapat 

Pelanggan 

Ø Pendapat 

Pelanggan 
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Tanggapan 

(Responsiveness) 

 

 

 

 

 

 

 

Keinginan 

karyawan untuk 

membantu 

pelanggan dan 

memberikan 

pelayanan 

dengan tanggap 

 

1. Kesiapan 

membantu 

tamu (Q5) 

 

2. Cepat tanggap 

atas 

permintaan 

tamu (Q6) 

 

Ø Pramusaji siap 

membantu tamu 

yang memerlukan 

sesuatu 

Ø Pramusaji cepat 

tanggap atas 

permintaan tamu 

 

 

Ø Kuesioner 1  

     (Gerson,2001) 

 

 

Ø Kuesioner 1 

(Gerson,2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Indikator Variabel Penelitian (Lanjutan) 

 

Dimensi Maksud Variabel Penjelasan Variabel Skala 

Jaminan 

(Assurance) 

 

Mencakup 

pengetahuan, 

kemampuan, 

kesopanan, sifat 

yang dapat 

dipercaya yang 

dimiliki 

karyawan, bebas 

dari bahaya, 

resiko atau 

keragu-raguan 

 

1. Sopan-santun 

pramusaji 

(Q7) 

2. Koordinasi 

antar 

pramusaji 

(Q8) 

3. Jaminan 

makanan (Q9) 

 

 

4. Jaminan 

peralatan saji 

tidak kurang 

(Q10) 

Ø Pramusaji memiliki 

sopan-santun  dalam 

melayani tamu 

Ø Koordinasi yang 

bagus dalam 

melayani tamu 

 

Ø Menjamin makanan 

yang disajikan halal 

dan segar 

 

Ø Menjamin peralatan 

saji yang digunakan 

tidak kurang  

Ø Kuesioner 1 

dan Pendapat 

Pelanggan 

Ø Pendapat 

Pelanggan 

 

 

Ø Kusioner 1 

(Gerson,2001)

dan Pendapat 

Pelanggan  

Ø Kueioner 1 

(Gerson,2001)

dan Pendapat 

Pelanggan  
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Empati 

(Emphaty) 

 

 

Kemudahan 

dalam 

melakukan 

hubungan, 

komunikasi yang 

baik, perhatian 

pribadi, dan 

memahami 

kebutuhan 

pelanggan 

1. Prioritas 

pelayanan 

(Q11) 

2. Keluhan 

pelanggan 

yang 

diperhatikan 

(Q12) 

3. Komunikasi 

dengan 

pelanggan 

(Q13) 

 

4. Sikap sabar 

dan simpatik 

(Q14) 

 

Ø Memberikan 

prioritas pelayanan 

pada tiap pelanggan 

Ø Memperhatikan 

keluhan pelanggan 

tentang pelayanan 

yang diperoleh 

 

Ø Pramusaji mampu 

menciptakan 

komunikasi dengan 

suasana relaks 

 

Ø Pramusaji memiliki 

sikap sabar dan 

simpatik 

 

Ø Kuesioner 1 

(Hill,1996) 

 

Ø Kuesioner 1 

(Gersom,2001)

dan Pendapat 

Pihak Katering 

Dahareco 

Ø Pendapat Pihak 

Katering 

Dahareco 

 

 

Ø Kuesioner 1 

(Fitzsimmons, 

1994) 

 

 
 
 

Tabel 3.1 Indikator Variabel Penelitian (Lanjutan) 

 

Dimensi Maksud Variabel Penjelasan Variabel Skala 

Berwujud 

(Tangible) 

Meliputi fasilitas 

fisik, 

perlengkapan 

karyawan, dan 

sarana 

komunikasi 

2. Peralatan saji 

yang 

digunakan  

bagus dan 

tidak kuno 

(Q15) 

3. Display 

makanan yang 

disajikan 

(Q16) 

 

4. Seragam 

pramusaji 

(Q17) 

5. Penampilan 

Ø Peralatan saji seperti 

piring, gelas sendok, 

peralatan prasmanan 

 

 

 

Ø Display makanan 

yang disajikan 

bersih dan rapi 

 

 

Ø Seragam yang 

dipakai pramusaji 

mengikuti trend 

Ø Penampilan 

Ø Kuesioner 1 

(Fitzsimmons,  

1994) dan 

pendapat 

pelanggan 

 

Ø Kuesioner 1 

(Fitzsimmons, 

1994) dan 

pendapat 

pelanggan 

Ø Pendapat 

Pelanggan 

 

Ø Kuesioner 1 
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pramusaji 

(Q18) 

pramusaji rapi dan 

sopan 

 

(Fitzsimmons, 

1994) 

Sumber: Kuesioner 1, 2007  
 

 

Pelaksanaan acara dan pelayanan Katering Dahareco 

    

Q3, Q9, Q10, Q15, Q16, Q17, Q18                          

 

 

 

 

                                           

                                                             Q2, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8,  

 Q11, Q12, Q13, Q14,  

Gambar 3.3 Flow Chart Penempatan Variabel Penelitian 

(Sumber: Gambar 2.3 dan Tabel 3.1) 

3.2 Penentuan Model Penelitian 

Penentuan model penelitian dikembangkan dari "Perceived Service 

Quality" yang dibuat oleh Parasuraman dkk (1985) yang dapat dilihat di Bab II 

gambar 2.4. Konsumen menggunakan lima dimensi kualitas jasa yang untuk 

menilai kualitas pelayanan jasa yang diterima konsumen.  Penilaian konsumen 

didasarkan pada gap yang terbentuk antara expected service (pelayanan yang 

diharapkan) dengan perceived service/ perception (pelayanan yang diterima/ 

persepsi). Penilaian konsumen ini digunakan perusahaan untuk mengetahui 

tingkat kepuasan yang diinginkan konsumen. Model penelitian ditunjukkan oleh 

gambar 3.4. 

 

 

 

 

 Jasa 

Katering 

Dahareco 

Persepsi/ Kinerja 
Keandalan = Q1 – Q4 
Tanggapan = Q5 – Q6 
Jaminan = Q7 – Q10 
Empati = Q11 – Q13 
Berwujud = Q14 – Q17 Gap (SQ) 

 
)( ij

k

ij
iji EPSQ -= å

=

 

 

Usulan 
Pengembangan 

Sistem 

Kepuasan 
Pelanggan 

Persiapan 
pelayanan 

Pelaksanaan 
Pelayananan 

Penataan 
makanan 
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Gambar 3.4 Model Penelitian 
(Sumber: Parasuraman dkk, 1985) 

 

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Menurut Arikunto (2002:108), populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian. Adapun populasi yang akan dijadikan sasaran dalam penelitian ini 

adalah pelanggan yang menggunakan jasa Katering Dahareco. Sedang sampel 

adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi tersebut 

(Arikunto, 2002:108). Menurut pendapat Gay (Sevilla, 1993) penelitian dengan 

metode deskriptif – korelasional, sampel yang diambil minimal 30 subyek. 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Menurut 

Singarimbun dan Effendi (1995) purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sample yang menyesuaikan diri dengan kriteria/ ciri tertentu. Kriteria dipilihnya 

sampel: 

a. Pelanggan yang pernah menggunakan jasa Katering Dahareco minimal 1 kali. 

b. Pelanggan yang diambil dalam jangka waktu satu tahun terakhir. 

Pemilihan sampel ini didasarkan pada alasan bahwa pelanggan merupakan orang 

yang langsung berhubungan dengan Katering Dahareco mulai dari pemesanan 

sampai pada pelaksanaan acara dan selesainya proses pemesanan. Selain itu 

pelanggan merupakan orang yang langsung menerima keluhan dari tamu tentang 

pelayanan yang diberikan Katering Dahareco dan yang lebih leluasa 

memberitahukan keluhan tentang pelayanan yang diberikan kepada Katering 

Dahareco.   

 

3.4 Penyusunan dan Penyebaran Kuesioner 

Kuesioner disusun berdasarkan 18 variabel penelitian yang telah didapat 

seperti pada tabel 3.1. Kuesioner yang telah tersusun disebarkan kepada 

responden yang telah dipilih. Pada penelitian ini, kuesioner yang disebarkan 

Ekspektasi 
Keandalan = Q1 – Q4 
Tanggapan = Q5 – Q6 
Jaminan = Q7 – Q10 
Empati = Q11 – Q13 
Berwujud = Q14 – Q17 
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menggunakan analisis skala likert dengan lima kategori penilaian yang masing-

masing dikualifikasikan dengan memberi bobot dari kemungkinan jawaban 

responden. 

Untuk setiap pertanyaan bobot kinerja, pembobotannya sebagai berikut: 

a) 5 = Sangat Memuaskan    

b) 4  = Memuaskan    

c) 3 = Biasa Saja    

d) 2  = Tidak Memuaskan   

e) 1  = Sangat Tidak Memuaskan   

Sedang untuk pertanyaan bobot harapan, pembobotannya sebagai berikut:  

a) 5  = Sangat Sesuai Dengan yang Diharapkan  

b) 4 = Sesuai Dengan yang Diharapkan   

c) 3 = Biasa Saja    

d) 2 = Tidak Sesuai Dengan yang Diharapkan  

e) 1 = Sangat Tidak Sesuai Dengan yang Diharapkan 

 

3.5 Pengambilan Data lay Out Gedung Wanita Surakarta 

 Pada tahap ini diambil data-data mengenai lay out Gedung Wanita (Sasana 

Krida Kusuma) Surakarta. Data ini meliputi denah Gedung Wanita beserta 

ukurannya, susunan kursi tamu di dalam gedung dan kapasitas tamu didalam 

gedung. Alasan pemilihan Gedung Wanita sebagai acuan lay out ruang karena 

Gedung Wanita merupakan salah satu gedung tempat penyelenggaraan acara 

khususnya resepsi pernikahan yang terkenal di Surakarta. Selain itu Gedung 

Wanita juga sering menjadi pilihan utama menjadi tempat berlangsungnya acara 

resepsi pernikahan. 

   

3.6 Pengujian Data 

Pengujian data dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. 

3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas menggunakan rumus korelasi product moment. Jika diperoleh 

hasil korelasi yang lebih besar atau sama dengan r tabel pada taraf signifikansi 5% 

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



 xlvii

berarti butir tersebut valid. Tetapi jika hasil korelasi lebih kecil daripada r tabel, 

maka pertanyaan tersebut tidak valid. 

   

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menggunakan rumus Cronbach’s Alpha (Arikunto, 

2002:171). Jika diperoleh hasil korelasi yang lebih besar atau sama dengan r tabel 

pada taraf signifikansi 5% berarti butir tersebut reliabel. Tetapi jika hasil korelasi 

lebih kecil daripada r tabel, maka pertanyaan tersebut tidak reliabel. 

 

3.7 Pengolahan dan Analisis data 

Pengolahan data menggunakan analisis SERVQUAL yaitu untuk 

memperoleh gap antara kinerja dan harapan pelayanan jasa Katering Dahareco. 

Sedang analisis yang kedua adalah analisis tingkat kesesuaian yaitu untuk 

memperoleh urutan prioritas variabel mana yang terlebih dahulu diperbaiki. 

Setelah memperoleh prioritas perbaikan, akan dilakukan usulan pengembangan 

sistem pelayanan jasa Katering Dahareco. 

 

3.8 Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap akhir ini, akan ditarik kesimpulan dari hasil analisa yang 

diperoleh berdasarkan tujuan dari penelitian. Selain itu, pada tahap ini juga akan 

diberikan saran yang dapat ditindak-lanjuti oleh Katering Dahareco untuk 

meningkatkan kualitas pelayanannya. 

 

BAB V 

ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL 
 

5.1 Analisis Hasil Pengolahan 

5.1.1  Analisis Faktor-Faktor yang Mampengaruhi Kualitas Pelayanan Jasa 

 Katering Dahareco 

a. Analisis Terhadap Dimensi Kualitas Jasa 

 Dimensi kualitas jasa yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima 

dimensi yaitu reliability (keandalan), responsiveness (tanggapan), assurance 
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(jaminan), empathy (empati), dan tangibles (berwujud) dengan skor gap seperti 

yang terlihat dalam gambar 5.1. 

 

Gambar 5.1 Skor Gap tiap Dimensi 

(Sumber: Tabel 4.8) 

1. Dari hasil yang didapatkan yang ditunjukkan pada Gambar 5.1, assurance 

merupakan dimensi dengan skor gap yang terbesar diantara lima dimensi 

penelitian yaitu sebesar -0,98. Skor dari dimensi assurance ini, dipengaruhi 

besarnya skor gap dua variabel didalamnya, yaitu pramusaji yang memiliki 

sopan-santun dan koordinasi yang bagus antar pramusaji. Assurance atau 

jaminan mengandung arti sifat yang dapat dipercaya yang diperoleh oleh 

pelanggan dengan pelayanan yang diberikan perusahaan. Melalui skor gap 

yang ditunjukkan tersebut, pelanggan menilai Katering Dahareco harus 

terlebih dahulu memberikan jaminan terhadap pelayanan yang diberikan, 

terutama jaminan terhadap variabel pelayanan yang memiliki skor gap paling 

besar. Bagi pelanggan, jaminan yang diberikan Katering Dahareco dapat 

memberikan kepercayaan kepada pelanggan terhadap jasa yang akan mereka 

terima, sehingga dalam hal ini bagi pelanggan jaminan pelayanan merupakan 

faktor yang sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang akan diterima. 

2. Penampilan fisik sering kali dianggap remeh, tetapi secara tidak langsung 

penampilan fisik berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. 

Seperti ditunjukkan dalam Gambar 5.1, dimensi tangibles memiliki skor gap 

Assurance 
 

Tangibles 
 

Reliability 

 
Responsiveness 

 
Empathy 

 
DIMENSI 

S 
K 
O 
R 
 
G 
A 
p 

-0,98 -0,97 
-0,92 -0,90 

-0,73 
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sebesar -0,97. Dimensi tangibles (berwujud) merupakan dimensi yang 

menunjukkan penampilan fisik baik itu fasilitas perusahaan maupun 

perlengkapan karyawan. Dalam penelitian ini, skor gap dimensi tangibles 

dipengaruhi oleh penampilan dan seragam yang digunakan pramusaji, 

peralatan yang digunakan dan display makanan yang disajikan. Pelanggan 

menganggap penampilan fisik yang diberikan Katering Dahareco masih 

kurang terutama seragam yang digunakan pramusaji kurang mengikuti trend. 

Dampak yang diberikan oleh konsumen terhadap pelayanan fisik Katering 

Dahareco adalah bagaimana sikap konsumen yang terbentuk setelah 

konsumen menerima jasa yang diberikan Katering Dahareco. Konsumen yang 

kritis akan memperhatikan wujud dari pelayanan yang diberikan secara detail.   

3. Dimensi reliability merupakan dimensi dengan skor gap terbesar ketiga 

dengan nilai skor gap -0,90. Skor gap ini sangat dipengaruhi oleh variabel 

cepat dan teraturnya pramusaji menyampaikan makanan serta etika pelayanan 

yang dimiliki pramusaji. Pelanggan menilai variabel ini merupakan variabel 

yang penting dalam penilaian kualitas suatu jasa katering, karena variabel ini 

berpengaruh langsung terhadap bentuk pelayanan yang lainnya. Bagi 

pelanggan maupun tamu yang ada, etika pelayanan dari pramusaji perlu dijaga 

untuk memberikan dampak yang positif bagi pelayanan Katering Dahareco 

lainnya. Kecepatan dan keteraturan dalam menyampaikan makanan menjadi 

faktor penting bagi tamu untuk menilai pelayanan yang diberikan katering. 

Keandalan yang dimiliki oleh perusahaan memberikan kekuatan kepada 

perusahaan untuk menarik hati konsumen untuk menjadi pelanggan dan 

menggunakan jasa yang diberikan. 

4. Dimensi responsiveness merupakan dimensi dengan skor gap sebesar -0,90. 

Dimensi ini dipengaruhi oleh kecepat tanggapan dan kesiapan pramusaji 

terhadap permintaan tamu. Dalam bidang jasa, tamu merupakan komponen 

paling utama bagi perusahaan jasa, terlebih perusahaan katering. Tamu 

merupakan tombak kesuksesan dari katering. Tamu merupakan penikmat dari 

apa yang disajikan oleh katering.   

5. Dimensi empathy memiliki skor gap sebesar -0,73. Skor gap ini terutama 

dipengaruhi oleh variabel perhatian perusahaan terhadap keluhan pelanggan 
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dan sikap yang simpatik dari karyawannya. Variabel ini menjadi sangat 

berpengaruh karena pelanggan menilai bahwa setiap keluhan tentang 

pelayanan yang buruk yang diperhatikan oleh katering akan menjadikan 

pelayanan katering menjadi lebih baik. Sikap simpatik dari pramusaji sangat 

sesuai dengan dimensi ini, karena sikap yang simpatik kepada pelanggan 

dalam berbagai hal akan memberikan suasana yang hangat kepada pelanggan. 

 

b. Analisis Terhadap Variabel Dimensi Kualitas Jasa 

 Variabel yang diteliti terdiri dari 18 variabel. Dari 18 variabel tersebut 

terdapat empat variabel paling utama yang dianggap mempengaruhi kualitas 

pelayanan jasa Katering Dahareco berdasarkan skor gap terbesar yang terbentuk 

sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 5.1. 

Variabel Skor Gap 

Variabel 17 -1,23 

Variabel 2 -1,20 

Variabel 8 -1,20 

Variabel 7 -1,10 

Tabel 5.1 Variabel Utama yang Berpengaruh 

(Sumber: Tabel 4.8) 

 

 

 

1. Variabel 17 (Seragam yang dipakai pramusaji mengikuti trend) 

Variabel yang masuk dalam dimensi tangibles ini mempunyai nilai skor gap 

sebesar -1,23. Pelanggan menilai seragam yang dipakai oleh pramusaji 

Katering Dahareco kurang memuaskan. Menurut pelanggan, seragam yang 

dipakai pramusaji Katering Dahareco terkesan kuno dan kurang mengikuti 

trend pakaian. Walaupun seragam pramusaji bukan sesuatu yang dominan 

dalam pelayanan jasa makanan, tetapi perhatian terhadap seragam pramusaji 

perlu dipikirkan. Seragam mengikuti trend dan dengan variasi yang 

bermacam-macam akan memberikan dampak positif pada tampilan pramusaji 
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saat melayani tamu, karena pramusaji secara tidak langsung menilai 

penampilan pramusaji melalui seragam yang digunakan.  

2. Variabel 2 (Pramusaji cepat dan teratur dalam menyampaikan/mentransfer 

makanan kepada tamu) 

Variabel ini memiliki skor gap sebesar -1,20. Skor gap ini menunjukkan 

bahwa kecepatan dan keteraturan pramusaji dalam menyampaikan makanan 

kepada tamu merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Sering kali 

dalam proses penyampaian makanan kepada tamu dengan tamu yang lain 

terdapat selisih waktu yang lama/ terjadi keterlambatan. Hal ini menyebabkan 

tamu merasa tidak nyaman dan merasa bahwa pelayanan yang diberikan 

katering kurang bagus. Setiap konsumen memiliki karakteristik berbeda 

sehingga sedapat mungkin pihak penyedia jasa meminimalisasi 

kekurangannya. 

3. Variabel 8 (Jaminan koordinasi yang bagus antar pramusaji) 

Skor gap yang ditunjukkan variabel ini sebesar -1,20. Jaminan koordinasi 

yang bagus antar pramusaji dalam satu acara akan berdampak dalam terhadap 

keseluruhan acara tersebut.  Pelanggan memperhatikan variabel ini sebagai 

sesuatu yang penting, karena koordinasi yang bagus antar pramusaji 

memberikan jaminan pelayanan makanan, pelayanan permintaan tamu 

maupun pelayanan lain dalam gedung yang berkaitan dengan pelayanan 

katering akan berjalan dengan lancar. 

 

4. Variabel 7 (Pramusaji Katering Dahareco memiliki sopan-santun dalam 

melayani tamu) 

Skor gap yang ditunjukkan oleh variabel ini sebesar -1,10. Konsumen menilai 

bahwa sopan-santun merupakan hal yang penting dalam suatu pelayanan jasa, 

apalagi pelayanan jasa yang dilakukan di lingkungan kota Surakarta. Sikap 

sopan-santun merupakan hal yang sangat penting untuk diperlihatkan di 

wilayah Surakarta, sehingga sikap sopan-santun sangat diperlukan dalam 

pelayanan jasa seperti jasa Katering Dahareco. Sikap yang menghargai dan 

menghormati tamu menjadi penilaian konsumen terhadap jasa yang diberikan 

katering yang diwakili oleh pramusaji. Pramusaji yang berlaku sopan pada 
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saat melayani tamu dianggap sebagai bentuk pelayanan yang akan memuaskan 

konsumen. 

 

5.1.2 Analisa Tingkat Kepuasan Pelanggan Katering Dahareco 

 Secara umum tingkat kepuasan pelanggan Katering Dahareco dapat dilihat 

dari diagram kartesius tingkat kesesuaian kinerja-harapan. Diagram ini terbagi 

menjadi 4 kuadran seperti yang diperlihatkan pada gambar 5.2.  

                 Harapan 

                       Y  

 

 

Y          

    X    X  kinerja 

Gambar 5.2 Diagram Kartesius Kinerja-Harapan 

(Sumber: Gambar 4.1) 

Masing-masing kuadran dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kuadran A (Kuadran Prioritas utama). Kuadran ini merupakan kuadran yang 

menunjukkan pelayanan yang diberikan Katering Dahareco dianggap sangat 

diharapkan oleh pelanggan, tetapi pelaksanaannya belum sesuai dengan 

keinginan pelanggan, sehingga dianggap tidak memuaskan. Berdasarkan 

kuadran prioritas utama, variabel ynag berhubungan langsung dengan 

konsumen adalah variabel-variabel sebagai berikut: 

· Variabel 2 (Pramusaji cepat dan teratur dalam menyampaikan/ mentransfer 

makanan kepada tamu) 

· Variabel 4 (Pramusaji selalu menjaga etika pelayanan dalam penyajian 

makanan kepada tamu) 

· Variabel 6 (Pramusaji cepat tanggap terhadap permintaan tamu) 

· Variabel 7 (Pramusaji memiliki sopan-santun dalam melayani tamu) 

· Variabel 8 (Jaminan koordinasi antar pramusaji yang bagus dalam 

melayani tamu) 

      
Prioritas Utama Pertahankan Prestasi 

A B 
        
      

C D 
Prioritas Rendah Berlebihan 
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Konsumen dalam hal ini adalah tamu merupakan faktor penting dalam 

kesuksesan jasa katering. Ungkapan “konsumen adalah raja” dapat menjadi 

tolak ukur perusahaan katering dalam memberikan kualitas pelayanannya. 

Pramusaji sebagai penyedia akhir dari jasa yang diberikan katering memiliki 

andil yang besar dalam memberikan kualitas pelayanan yang prima. Oleh 

karena itu, pelayanan yang diberikan oleh pramusaji harus memenuhi harapan 

konsumen terhadap pelayanan yang diterimanya. 

Variabel-variabel tersebut merupakan variabel yang memerlukan perhatian 

lebih dari pihak katering karena dalam pelaksanaannya variabel-variabel 

tersebut tidak memuaskan pelanggan dan bisa dikatakan variabel-variabel 

diatas merupakan variabel yang menunjukkan ketidakpuasan pelanggan 

terhadap pelayanan yang diberikan Katering Dahareco. 

 

2. Kuadran B (Kuadran Pertahankan Prestasi). Variabel-variabel yang masuk 

dalam kuadran ini adalah: 

· Variabel 1 (Harga menu yang diberikan sesuai dengan cita rasa yang 

diberikan) 

· Variabel 5 (Pramusaji selalu siap membantu tamu yang memerlukan 

sesuatu) 

· Variabel 14 (Jaminan makanan yang disajikan halal dan segar) 

· Variabel 10 (Jaminan peralatan saji yang digunakan dalam satu acara tidak 

kurang) 

Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran pertahankan prestasi ini adalah 

variabel-variabel yang dianggap oleh pelanggan telah berhasil dilaksanakan 

dengan baik oleh Katering Dahareco dan sesuai dengan yang diharapkan oleh 

pelanggan. Oleh karena itu, variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini 

patut dipertahankan kinerjanya dan kalau bisa ditingkatkan kinerjanya untuk 

memperoleh tingkat pelayanan yang prima. 

 

3. Kuadran C (Kuadran Prioritas Rendah). Variabel-variabel yang masuk dalam 

kuadran ini adalah variabel-variabel yang dianggap oleh pelanggan 

pengaruhnya kurang diperhatikan tetapi kinerja yang diberikan oleh Katering 
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Dahareco biasa saja sehingga dianggap kurang memuaskan. Variabel-variabel 

yang masuk dalam kuadran ini adalah: 

· Variabel 12 (Memperhatikan keluhan pelanggan tentang pelayanan yang 

diperolehnya) 

· Variabel 13 (Pramusaji menciptakan komunikasi dengan tamu dalam 

suasana yang relaks) 

· Variabel 15 (Peralatan saji yang bagus dan tidak kuno) 

· Variabel 17 (Seragam yang dipakai pramusaji mengikuti trend/ tidak kuno) 

· Variabel 18 (Penampilan pramusaji selalu rapi dan sopan) 

Sekalipun variabel-variabel diatas dianggap pengaruhnya kurang diperhatikan 

oleh pelanggan Katering Dahareco, tetapi kinerja dari pelayanan tersebut 

harus terus ditingkatkan, karena perkembangan tingkat pelayanan yang 

diberikan tiap perusahaan akan selalu mengalami perubahan.  Misalnya seperti 

memperhatikan keluhan pelanggan harus terus dilakukan dan sebisa mungkin 

ditindak lanjuti karena kritik maupun saran dari pelanggan adalah bentuk 

perhatian pelanggan terhadap pelayanan Katering Dahareco dan dimaksudkan 

untuk meningkatkan pelayanan Katering Dahareco. Lain halnya dengan 

seragam yang dipakai pramusaji, mungkin pengaruhnya dianggap kurang 

tetapi seragam yang dipakai oleh pramusaji dapat membangun suatu image 

yang bagus terhadap pelanggan. Pakaian yang mengikuti mode dan variasi 

pilihan pakaian pramusaji akan memberikan nilai tambah bagi Katering 

Dahareco dalam memberikan tampilan yang beda. Selain itu pramusaji yang 

berpenampilan rapi dan sopan memberikan suasana yang nyaman kepada 

konsumen pada waktu pramusaji melayani konsumen. 

Pramusaji yang mampu menciptakan komunikasi yang relaks dengan tamu 

akan memberikan rasa nyaman kepada tamu dimana tamu pada saat 

membutuhkan sesuatu lebih merasa enak dalam menyampaikan keinginannya.  

 

4. Kuadran D (Kuadran Berlebihan). Terdapat 7 variabel yang masuk dalam 

kuadran ini yaitu: 

· Variabel 3 (Penyajian makanan dengan penataan/ susunan yang bagus dan 

rapi) 
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· Variabel 11 (Prioritas pelayanan tanpa membedakan derajat status 

pelanggan) 

· Variabel 14 (Pramusaji memiliki sikap yang sabar dan simpatik dalam 

melayani tamu) 

· Variabel 16 (Display makanan yang disajikan bersih dan rapi) 

Sekalipun variabel yang masuk dalam kuadran ini dianggap kurang 

diperhatikan oleh pelanggan tetapi pada kenyataannya kinerja yang diberikan 

oleh perusahaan dapat dikatakan baik sekali. Sehingga kinerja yang diberikan 

perusahaan dapat dikatakan sangat memuaskan.  

Pramusaji harus tetap menjaga kualitas pelayanan yang telah dibangun dalam 

sikap yang sabar dan simpatik ini. Selain itu kualitas penyajian makanan juga 

harus terus dipertahankan. Walaupun berada pada kuadran berlebihan, tetapi 

pelanggan akan terus memperhatikan pelayanan yang diberikan sehingga 

kriteria penilaian pelanggan terhadapvariabel-variabel tersebut akan dapat 

berubah seiring perubahan waktu. 

 

 Secara keseluruhan kualitas pelayanan yang diberikan Katering Dahareco 

dapat dikatakan masih biasa saja atau belum mencapai tingkat kepuasan yang 

diinginkan pelanggan. Hal ini dapat dilihat dari data nilai X  atau rata-rata dari 

jumlah rata-rata (Σ X ) bobot kinerja yang ditunjukkan pada Tabel 4.7 yaitu 

sebesar 3,71. Sekalipun kualitas pelayanan jasa Katering Dahareco dikatakan 

biasa saja atau tidak tergolong tidak memuaskan, tetapi Katering Dahareco tetap 

harus melakukan perbaikan berdasarkan variabel-variabel yang tersusun dalam 

diagram kartesius kinerja-harapan terutama variabel yang terdapat dalam Kuadran 

Prioritas Utama, kuadran yang yang diprioritaskan terlebih dahulu untuk 

memperoleh perbaikan.  

 

5.2 Usulan Pengembangan Sistem Pelayanan Katering Dahareco 

 Usulan pengembangan sistem pelayanan dititikberatkan untuk menjawab 

variabel-variabel diagram kartesius kinerja-harapan pada Kuadran Prioritas 

Utama. Kuadran ini menunjukkan tingkat kinerja Katering Dahareco yang rendah 

tetapi harapan pelanggan terhadap kualitas pelayanan variabel-variabel penelitian 
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dalam kuadran ini sangat tinggi. Diluar Kuadran Prioritas Utama, terdapat satu 

variabel yang masuk dalam Kuadran Prioritas Rendah yang perlu diperhatikan 

untuk diperbaiki kualitasnya, yaitu variabel seragam yang dipakai pramusaji 

mengikuti trend (Variabel 17). Variabel ini dipilih turut diperbaiki karena 

memiliki skor gap paling besar diantara semua variabel penelitian yaitu -1,23. 

Skor gap variabel ini menunjukkan gap/ kesenjangan yang besar antara harapan 

pelanggan dengan kinerja (seragam pramusaji) yang diberikan Katering Dahareco. 

 

Variabel K H SG Faktor Penyebab Ide Perbaikan 

Variabel 2 

 

Variabel 4 

Variabel 6 

 

Variabel 7 

Variabel 8 

 

Variabel 17 

 

3,50 

 

3,67 

3,63 

 

3,70 

3,63 

 

3,33 

 

 

4,70 

 

4,67 

4,60 

 

4,80 

4,83 

 

4,57 

 

 

-1,20 

 

-1,00 

-0,97 

 

-1,10 

-1,20 

 

-1,23 

 

 

Kurang cepat dalam melayani 

tamu 

Etika dalam pelayanan 

Terlalu lama melayani 

permintaan tamu 

Sopan-santun dalam melayani 

Keterlambatan pengantaran 

makanan 

Tidak ada variasi pilihan 

pakaian 

 

Penghitungan waktu 

pelayanan 

Training 

Training 

Training 

Training 

Struktur Organisasi baru 

 

Pembuatan pakaian baru 

beserta asesoris 

 

Tabel 5.2 Ide Perbaikan Pelayanan 

(Sumber: Gambar 4.1) 

Usulan pengembangan sistem pelayanan dilakukan pada pelayanan yang 

terjadi di shop floor. Berdasarkan tabel 5.2 maka usulan pengembangan sistem 

pelayanan Katering Dahareco dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: 

1. Perubahan Struktur Organisasi Shop Floor 

Perubahan struktur organisasi yang dilakukan di shop floor mengacu pada 

variabel 2 (Pramusaji cepat dan teratur dalam meyampaikan makanan) dan 

variabel 8 (Jaminan koordinasi yang bagus antar pramusaji). Pada perubahan 

struktur organisasi pelayanan di shop floor juga dilakukan penghitungan waktu 

pelayanan pramusaji secara keseluruhan.  

Perubahan struktur organisasi diarahkan pada penambahan koordinator di shop 

floor. Tujuan dari penambahan koordinator ini untuk membagi konsentrasi tugas 
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koordinator. Koordinator di gedung diubah menjadi koordinator penghubung dan 

koordinator lapangan seperti terlihat dalam gambar 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Perubahan Struktur Organisasi Shop Floor 

 

Pembagian tugasnya akan menjadi: 

ÿ Koordinator penghubung bertugas menjadi penghubung dengan panitia acara, 

bertanggung jawab kepada pemilik katering, dan sebagai penghubung dengan 

bagian penataan. 

Koordinator bertugas untuk bernegosiasi secara penuh dengan panitia acara 

atau MC (master of ceremony). Sering kali acara yang digelar pelanggan 

cukup padat dan menggeser sajian makanan yang seharusnya sudah keluar. 

Dalam suatu acara, secara umum konsumen (tamu) tidak terlalu 

memperhatikan susunan acara yang disajikan, tetapi lebih melihat pada sajian 

makanan yang diberikan kepada mereka lengkap. Koordinator penghubung 

harus mengatur agar setiap sajian makanan dapat tersampaikan kepada 

konsumen sehingga pelayanan yang diberikan dapat dikatakan berhasil. 

ÿ Koordinator lapangan bertugas mengkoordinir tugas yang terjadi di lapangan, 

pengawas kinerja pramusaji dan mengawasi jalannya pelayanan.  

Pemilik Katering 

Koordinator di 
Gedung 

Ketua Pramusaji 

Pramusaji 

Koordinator 
Lapangan 

Ketua Pramusaji 

Pramusaji 

Koordinator 
Penghubung 

Pemilik Katering 
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Tugas dari koordinator lapangan ini untuk memastikan pelayanan kepada tamu 

tidak ada yang terlewatkan dan terlambat. Sekaligus memberikan pengawasan 

kepada pramusaji agar dapat menjaga etika pelayanan yang ditunjukkan. 

Berhubungan dengan perubahan struktur organisasi, juga dilakukan  

penghitungan waktu pelayanan selama melayani tamu di dalam gedung. Tujuan 

dari penghitungan waktu ini adalah untuk memperoleh waktu total pelayanan 

sehingga dapat digunakan minimal sebagai acuan dasar dalam memakai waktu 

dalam suatu acara. Terbentuknya struktur organisasi yang baru dan waktu total 

pelayanan yang diketahui diproyeksikan untuk memberikan pelayanan yang lebih 

baik dan memberikan kualitas pelayanan yang memuaskan konsumen. 

Untuk mengukur total waktu pelayanan, acuan gedung yang digunakan 

adalah Gedung Wanita (Sasana Krida Kusuma) Surakarta yaitu pada acara resepsi 

hari Sabtu, 31 Maret 2007 pukul 19.00. Pengukuran dilakukan pada tamu yang 

berjumlah 1000 orang dengan jumlah pramusaji 30 orang. Dari pengukuran 

diperoleh waktu total yang diperlukan adalah 56 menit 56 detik atau dapat 

dibulatkan menjadi 57 menit ±= 1 jam (Tabel 5.3).  Berarti untuk melayani tamu 

1000 orang, waktu yang diperlukan oleh pramusaji Katering Dahareco sekitar satu 

jam, tetapi dengan catatan lay out ruang hampir sama dengan Gedung Wanita 

Surakarta. Karena bila lay out berbeda mungkin akan diperoleh waktu yang 

berbeda pula. 

 

 

Acuan Acara Catatan Waktu Pelayanan Persiapan yang 

dilakukan 

1. Tamu datang +   

Penyajian teh di 

meja 

2. Pengantin 

dipertemukan + 

Doa 

3. Hiburan + 

Hidangan Snack 

Pk. 19.00 > Waktu pelayanan 

teh 10 menit 50 detik 

 

 

 

 

Pk. 19.55 > Waktu pelayanan 

snack 8 menit 33 detik 

Pengambilan gambar 

bentuk pelayanan 

 

Pengambilan gambar 

seragam pramusaji 

 

Pengambilan gambar 

makanan yang disajikan 
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disajikan 

4. Hiburan + 

Hidangan Soup 

disajikan 

5. Atur Pambagyo 

Harjo 

6. Hiburan + 

Hidangan Nasi 

disajikan 

7. Hiburan + 

Hidangan Es 

disajikan 

 

Pk. 20.05 > Waktu pelayanan 

soup 12 menit 15 detik 

 

 

 

Pk. 20.35 > Waktu pelayanan 

nasi 18 menit 6 detik 

 

Pk. 20. 50 > Waktu pelayanan 

es 7 menit 12 detik 

Pk. 21.00 > Acara selesai 

 

Pengambilan gambar 

makanan yang disajikan 

 

 

 

Pengambilan gambar 

makanan yang disajikan 

 

Pengambilan gambar 

makanan yang disajikan 

Tabel 5.3 Waktu Pelayanan 

(Sumber: Acara Pernikahan, 2007) 

 

Rincian waktu yang diperlukan oleh pramusaji dalam sekali melayani 

adalah: 

· Waktu rata-rata menyajikan teh di meja 1 menit 18 detik untuk 1 teko (5 

gelas)  

· Waktu rata-rata menyajikan snack 1 menit 22 detik untuk 1 nampan (9 piring 

snack) 

· Waktu rata-rata menyajikan soup 1 menit 30 detik untuk satu nampan (9 

piring soup) 

· Waktu rata-rata menyajikan nasi 1 menit 51 detik untuk 1 nampan (5 piring 

nasi) 

· Waktu rata-rata menyajikan es 1 menit 39 detik untuk 1 nampan (13 mangkuk 

es) 

 

2. Pelatihan/ Training Pramusaji 

Usulan pelatihan diberikan dengan melihat kebutuhan dari Katering 

Dahareco terhadap pramusaji yang berkualitas. Pelatihan diberikan kepada 

pramusaji dengan mendasari pada variabel penelitian: 

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



 lx

· Variabel 4 (Pramusaji Katering Dahareco selalu menjaga etika pelayanan 

dalam penyajian makanan kepada tamu) 

· Variabel 6 (Pramusaji Katering Dahareco cepat tanggap terhadap 

permintaan tamu) 

· Variabel 7 (Pramusaji Katering Dahareco memiliki sopan-santun dalam 

melayani tamu) 

Pelatihan dilakukan dengan dua tahap yaitu; 

Ø Pelatihan Dasar Pelayanan 

Pelatihan dasar pelayanan diberikan karena pramusaji katering Dahareco tidak 

memiliki latar belakang ilmu tata boga atau ilmu pelayanan makanan yang 

meliputi cara menyajikan makanan dan bagaimana bersikap dalam pelayanan. 

Pelatihan ini dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Pelatihan Table Manner 

Pelatihan table manner ditujukan untuk memberikan penyajian yang benar 

kepada konsumen. Pelatihan ini meliputi: 

- Teknik membawa makanan 

- Teknik menyampaikan makanan 

- Teknik penataan makanan. 

2. Pelatihan Etika Dalam Pelayanan 

Pelatihan ini lebih diarahkan pada pembekalan/ seminar pramusaji dengan 

seorang ahli di bidang etika pelayanan. Pelatihan ini bertujuan untuk 

memberikan bekal kepada pramusaji di dalam berhadapan dengan tamu 

sebagai konsumen. Pelatihan yang diberikan dapat berupa: 

- Pembangunan cara berbicara dengan konsumen 

- Pembangunan sikap dalam melayani 

- Pembangunan/ penanaman image yang benar tentang pelayanan 

jasa katering 

- Bentuk penampilan pramusaji yang sesuai dengan etika 

Ø Pelatihan Karakter/ Character Training 

Pelatihan karakter ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter dari masing-

masing pramusaji. Setiap pramusaji mempunyai karakter yang berbeda yang 

dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing seperti latar belakang 
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pendidikan, keluarga, lingkungan. Pelatihan karakter ini dilakukan dengan 

tujuan: 

- Untuk membantu Katering Dahareco mengetahui karakter dari 

pramusajinya. 

- Membangun motivasi yang benar dalam melayani kepada 

pramusaji melalui pengenalan karakternya. 

- Membantu dalam pengendalian diri bersikap pada waktu melayani. 

- Memberikan masukan kepada pemilik Katering Dahareco dalam 

memahami karakter pramusajinya dan bagaimana cara 

memperlakukan tiap pramusajinya. 

 

3. Usulan Variasi Seragam Pramusaji 

 Perbaikan terhadap variabel seragam pramusaji yang mengikuti trend 

adalah dengan memberikan usulan variasi seragam pramusaji. Usulan ini dibagi 

menjadi yaitu memberikan usulan langkah-langkah dalam melakukan variasi 

seragam. Langkah-langkah dalam melakukan perubahan/ perbaikan adalah: 

1. Lakukan studi banding ke jasa katering/ boga yang memiliki kualitas mode 

pakaian yang lebih bagus biasanya di kota besar atau search ke situs 

internet yang berhubungan dengan mode pakaian untuk pramusaji. 

2. Bila perlu, datangkan seorang designer untuk merancang sejumlah pakaian 

yang disiapkan. 

3. Lakukan variasi minimal 2 pakaian terlebih dahulu untuk melakukan uji 

coba 

4. Lakukan uji coba pada acara/ even tertentu misalnya pada acara dengan 

bentuk penyajian prasmanan. Prasmanan dipilih agar dapat menyesuaikan 

dengan tema yang sedang diusung dalam acara yang berlangsung. 

5. Lakukan evaluasi bersama (pemilik Katering Dahareco-pihak manajemen-

pramusaji). 

6. Kembangkan mode pakaian dalam periode tertentu, agar menciptakan 

suasana baru dengan tetap menjaga image Katering Dahareco. 
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