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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN 

DARI KUALITAS, HARGA DAN PELAYANAN AYAM JONTOR 

GOFOOD KALIKOTES KLATEN 

Diajukan oleh : 

SEPTIAN PUSPITANINGTYAS 

1521103682 

Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi 

Universitas Widya Dharma Klaten  

 

 

 Penelitian ini meneliti kepuasan konsumen terhadap kualitas, harga, dan 

pelayanan Ayam Jontor Gofood Kalikotes. Sampel penelitian ini berjumlah 80 

responden. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

menggunakan data primer yang didapat dari penyebaran kuisioner. Analisis data 

menggunakan uji t, uji f, dan uji R². 

Hasil uji menunjukkan pada variabel kualitas atau X1 diperoleh 

probabilitas Sig sebesar 0,018. Nilai Sig < 0,05 (0,018 < 0,05), maka 

keputusannya adalah H0 ditolak dan Ha diterima, artinya secara parsial kualitas 

produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan Konsumen, 

variabel harga atau X2 diperoleh probabilitas Sig sebesar 0,001. Nilai Sig < 0,05 

(0,001 < 0,05), maka keputusannya adalah H0 ditolak dan Ha diterima, artinya 

secara parsial harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan 

Konsumen, variabel pelayanan atau X3 diperoleh probabilitas Sig sebesar 0,001. 

Nilai Sig < 0,05 (0,001 < 0,05), maka keputusannya adalah H0 ditolak dan Ha 

diterima, artinya secara parsial pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Kepuasan Konsumen Ayam Jontor Gofood Kalikotes Klaten. 

Dari tabel Anova di peroleh nilai probabilitas (Sig) sebesar0,000. Karena 

nilai Sig < 0,05 (0,000 < 0,05), maka keputusannya adalah H0 ditolak dan Ha 

diterima. Kesimpulan nya signifikan artinya secara bersama-sama kualitas produk, 

harga produk, dan pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Kepuasan Konsumen Ayam Jontor Gofood Kalikotes Klaten. 

Nilai koefisien determinasi (R
2
) 0.465 atau 46,5%. Besarnya nilai 

koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen mampu 

menjelaskan variabel dependen sebesar 46,5%, sedangkan sisanya sebesar 53,5% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

 

 

Keywords :kepuasan konsumen, kualitas, harga dan pelayanan. 



1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan industri makanan dan minuman di Indonesia 

semakin pesat. Industri makanan dan minuman mendapat peluang yang 

lebih besar untuk terus berkembang. Kementrian perindustrian 

mengugkapkan, pertumbuhan industri makanan minuman dalam negeri 

cukup besar, bahkan pertumbuhannya hampir dua kali dari pertumbuhan 

ekonomi nasional.“Rata-rata per tahun, industri mamin tumbuh 9,5persen, 

sedangkan ekonomi lima persen,” ujarnya. Industri mamin juga memiliki 

daya saing kuat dan pemainnya beragam.“Tidak ada pelaku yang 

mendominasi. Supply chain-nya tidak terganggu mulai bahan baku, 

produksi, sampai ke konsumen. Makanya, IKM mamin yang di daerah 

hidup,” tambah Airlangga. (www.kemenperind.go.id, 2019) 

Salah satu yang berperan dalam perkembangan industri makanan 

dan minuman adalah bisnis rumah makan atau warung makan. Rumah 

makan dengan sangat mudah dijumpai di sekitar kita berbagai jenis dan 

rupa. Bisnis rumah makan memang semakin tumbuh subur seiring dengan 

perkembangan jumlah penduduk dan gaya hidup masyarakat yang ingin 

serba cepat tersaji. Sadar atau tidak, dengan pertumbuhan penduduk yang 

semakin banyak begitu juga kebutuhan pangan yang harus disediakan. 

1 

http://www.kemenperind.go.id/
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Selain itu bisnis rumah makan memiliki prospek yang bagus. Pada 

dasarnya makanan sebagai kebutuhan dasar manusia dan harus dipenuhi 

setiap hari, sehingga makan dan minum dapat dikategorikan sebagai 

kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Salah satu cara yang mudah 

ditempuh dan lebih praktis adalah datang ke rumah makan. Dengan 

keaneka ragaman jenis menu, asal daerah, cara penyajian, dan karakteristik 

yang berbeda-beda maka konsumen memiliki banyak rekomendasi untuk 

memutuskan makanan apa yang dipilih dan dimana akan makan.  

Munculnya beragam rumah makan diperlukan strategi perusahaan 

dalam mempertahankan pelanggan dengan cara memberikan kepuasan 

kepada konsumen merupakan strategi pertahanan yang paling baik untuk 

melawan para pesaing bisnis. Perusahaan yang berhasil menjaga para 

konsumennya selalu merasa puas, akan memperoleh keunggulan bersaing 

dan hampir tidak terkalahkan dalam bisnis. Para pelanggan yang puas 

biasanya lebih setia, lebih sering membeli, dan rela membayar lebih 

banyak untuk membeli produk atau jasa perusahaan tersebut. Pelanggan 

yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitive terhadap harga dan 

memberi komentar yang baik tentang perusahaan (Dwiwinarsih, 2009). 

Kepuasan konsumen pada akhirnya dapat menciptakan kesetiaan atau 

loyalitas konsumen kepada perusahaan.Tidak terlepas pula bagi usaha 

dibidang kuliner. Jika ada satu saja pelanggan yang merasa puas maka 

kemungkinan besar usaha itu akan mendapatkan calon pelanggan baru. 
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Hal ini seperti yang dikatakan Philips Kotler (2002:70) bahwa seseorang 

yang puas akan suatu produk, rata-rata akan menceritakannya kepada 

sepuluh orang lainnya. 

Ayam jontor gofood kalikotes merupakan salah satu kuliner yang 

ada di klaten.Perkembangan warung makan ini tentu tidak lepas dari 

produk dan pelayanan yang diberikan kepada konsumennya. Produk dan 

pelayanan ini akan mempengaruhi pada kepuasan konsumen yang pada 

akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan dan juga loyalitas 

konsumen. 

Secara luas, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada 

pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan termasuk barang 

fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, 

informasi dan ide.Produk yang ditawarkan oleh pihak “Ayam jontor 

kalikotes Klaten” kepada konsumennya meliputi minuman dan lauk. 

Kualitas jasa merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya 

saing.Harapan dari konsumen setiap saat selalu berubah, sehingga kualitas 

jasa yang diberikan juga harus disesuaikan. Konsumen akan menilai 

layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan dengan membandingkan 

dari perusahaan satu dengan perusahaan lain yang sejenis, juga dengan 

membandingkan layanan yang diterima dengan layanan yang diharapkan. 

Ayam jontor kalikotes di tuntut dapat mengerti apa yang menjadi 

keinginan atau harapan konsumen dari kualitas pelayanan yang diberikan 
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agar tercipta kepuasan bagi konsumennya. Menurut Philips Kotler dan 

Keller (2009:138) kepuasan adalah adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan 

terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. 

Kualitas pelayanan akan mempengaruhi kepuasan konsumen. 

Menurut Fandi Tjiptono (2000:70) dimensi kualitas pelayanan yang 

digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan adalah sarana fisik 

(tangible), keandalan (reliability), cepat tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance), danempati (empathy). Kepuasan konsumen ini dapat diukur 

berdasarkan dimensi sarana fisik (Tangibles), keandalan (Reliability), 

cepat tanggap (Responsiveness), jaminan (Assurance), empati 

(Empathy).Dari pendapat yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan 

bahwa kualitas pelayanan juga memiliki peranan penting karena kualitas 

pelayanan adalah hal pertama yang dinilai konsumen dan menjadikan 

suatu pengalaman yang dapat menarik pelanggan potensial apabila mereka 

merasa terpuaskan dengan pelayanan tersebut. 

Faktor kualitas pelayanan untuk memuaskan keinginan konsumen 

memegang peranan penting dalam mengukur kepuasan pelanggan. 

Kemampuan perusahaan dalam memahami kebutuhan pelanggan dengan 

memberikan produk dan pelayanan yang berkualitas menjadi salah satu 

cara yang bermanfaat dalam meningkatkan jumlah pelanggan bagi 

perusahaan. Terciptanya kepuasan terhadap, pelayanan, kenyamanan, 
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fasilitas yang ada dalam warung akan membawa beberapa manfaat 

diantaranya adalah terciptanya komunikasi mulut ke mulut yang positif 

terhadap restoran maupun terciptanya kesetiaan konsumen terhadap 

pembelian produk terhadap warung tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan  penelitian mengenai “ANALISIS KEPUASAN 

KONSUMEN DARI KUALITAS, HARGA DAN 

PELAYANANAYAM JONTOR KALIKOTES KLATEN” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Penulis memilih judul yang tercantum pada proposal skripsi 

didasari oleh: 

1.  Alasan obyektif 

Alasan obyektif penulis memilih judul ini adalah mengadakan 

penelitian tentang kepuasan konsumen terhadap kualitas, harga & 

pelayanan ayam diayam jontor kalikotes klaten. 

2.  Alasan subyektif  

Perkembangan industri kuliner pada saat ini dapat dikatakan 

berkembang dengan sangat pesat, dan salah satunya adalah bisnis 

rumah makan. 
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C. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk 

menghindari kesalah pahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa 

kata yang menjadi judul skripsi, adapun judul skripsi yang dimaksudkan 

adalah“Analisis Kepuasan Konsumen Dari Kualitas, Harga & Pelayanan 

Ayam Jontor Gofood Kalikotes Klaten” 

Dari judul diatas maka penulis akan menguraikan kata-kata penting 

sebagai berikut: 

1. Kepuasan  

Kepuasan adalah tingkat perasaan setelah membandingkan kinerja atau 

hasil yang dirasakan dengan harapannya (Sumarwan, 2003).Kepuasan 

konsumen adalah perasaan senang atau kekecewaan seseorang yang 

muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja suatu 

produk dengan harapan-harapannya. Apabila dijabarkan sebagai 

berikut : a) Jika kinerja berada dibawah harapan maka konsumen 

menjadi tidak puas, b) Jika kinerja sama dengan harapan maka 

konsumen akan puas, c) Jika kinerja melampaui harapan maka 

konsumen akan sangat puas atau sangat senang 

(Kotler,2007).Kepuasan konsumen ini dapat diukur berdasarkan 

dimensi sarana fisik (Tangibles), keandalan (Reliability), cepat tanggap 

(Responsiveness), jaminan (Assurance), empati (Empathy). 
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2. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan 

dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

tingkat kepuasan konsumen. Jika jasa yang diterima atau dirasakan 

(perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, sehingga akan 

mempengaruhi tingkat loyalitas konsumen. Sebaiknya jika jasa yang 

diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan buruk sehingga akan berdampak pada 

menurunnya tingkat loyalitas konsumen. Salah satu yang 

mempengaruhi tingkat loyalitas konsumen adalah kualitas pelayanan 

(Lupiyoadi, 2006).  

3. Harga adalah sejumlah uang (ditambahkan beberapa barang kalau 

mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi 

dari barang beserta pelayanan. Berdasarkan definisi tersebut dapat 

diketahui bahwa yang dibayar oleh pembeli ini sudah termasuk hendak 

yang dicapainya. Di samping itu pula oleh pihak perusahaan juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yaitu Kondisi Perekonomian, 

Penawaran dan Permintaan, Elastisitas Permintaan, Persaingan, Biaya, 

Tujuan Manejer dan Pengawasan Pemerintah (Swastha dan Sukotjo, 

2000). 
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4. Pelayanan(Service) ialah sebagai suatu tindakan ataupun kinerja yang 

bisa diberikan pada orang lain. Pelayanan atau juga lebih dikenal 

dengan service bisa di klasifikasikan menjadi dua yaitu: 

1) High contact service ialah sebuah klasifikasi dari sebuah 

pelayanan jasa dimana kontak diantara konsumen dan juga 

penyedia jasa yang sangatlah tinggi, konsumen selalu terlibat di 

dalam sebuah proses dari layanan jasa tersebut. 

2) Low contact service ialah klasifikasi pelayanan jasa dimana kontak 

diantara konsumen dengan sebuah penyedia jasa tidaklah terlalu 

tinggi. Physical contact dengan konsumen hanyalah terjadi di front 

desk yang termasuk ke dalam klasifikasi low contact service. 

Misalkan ialah lembaga keuangan. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

timbul masalah yang menarik minat penulis untuk melakukan penelitian. 

Dimana lewat penelitian ini penulis akan mencoba untuk menjawab 

permasalahan Mengetahui pengaruh kepuasan konsumen dari kualitas, 

harga & pelayanan Ayam Jontor Gofood Kalikotes Klaten, dengan diukur 

berdasarkan dimensi kepuasan sebagai berikut:   
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1. Apakah kualitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Ayam 

Jontor Gofood Kalikotes ? 

2. Apakah harga produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

pembelian di Ayam Jontor Gofood Kalikotes ? 

3. Apakah pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

pembelian di Ayam Jontor Gofood Kalikotes ? 

4. Apakah kualitas, harga, dan pelayanan bersama-sama mempengaruhi 

keputusan pembelian pembelian di Ayam Jontor Gofood Kalikotes ? 

 

E. Pembatasan Masalah 

Dalam hal ini penulis membatasi masalah yang diteliti mengenai 

pengaruh kepuasan konsumen dari kualitas, harga & pelayanan Ayam 

Jontor Gofood Kalikotes Klaten. 

 

F. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh kualitas terhadap keputusan pembelian di 

Ayam Jontor Gofood Kalikotes. 

2. Menganalisis pengaruh harga produk terhadap keputusan pembelian di 

Ayam Jontor Gofood Kalikotes. 
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3. Menganalisis pengaruh pelayanan terhadap keputusan pembelian 

pembelian di Ayam Jontor Gofood Kalikotes. 

4. Menganalisis pengaruh kualitas, harga, dan pelayanan secara bersama-

sama terhadap keputusan pembelian di Ayam Jontor Gofood 

Kalikotes. 

 

G. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

dengan cara memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori 

khususnya dalam bidang komunikasi untuk dijadikan bahan rujukan 

atau referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tinjauan yang 

diharapkan dapat dijadikan informasi untuk pihak warung, sehingga 

dapat meningkatkan, mengembangkan serta menyempurnakan 

peranannya dalam menjalankan operasional warung dan meningkatkan 

kepuasan konsumen. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat menjadi literatur dalam melakukan penelitian 

selanjutnya, sehingga akan lebih menyempurnakan penelitian 

sebelumnya yang masih banyak kekurangan. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui lebih singkat mengenai penelitian ini maka 

penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang terdiri dari: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi gambaran singkat isi penelitian antara lain latar 

belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan judul, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berhubungan dengan 

perilaku konsumen, kepuasan konsumen, pelayanan, kualitas 

pelayanan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis 

dan hipotesis terdahulu.  
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, 

populasi dan sampel, definisi operasional dan metode analisi. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian  dan hasil penelitian. 

BAB V  :  PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, dan saran mengenai 

penelitian yang akan datang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan dari analisis data dan pembahasaan pada bab IV, 

makadapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada variabel kualitas atau X1 diperoleh probabilitas Sig sebesar 

0,018. Nilai Sig < 0,05 (0,018 < 0,05), maka keputusannya adalah H0 

ditolak dan Ha diterima, artinya secara parsial kualitas produk 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan Konsumen 

Ayam Jontor Gofood Kalikotes Klaten. Sementara itu variabel 

Kualitas atau X1 mempunyai thitung yakni 2.423dengan ttabel = 

1,99167. Jadi thitung> ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel X1 

memiliki kontribusi terhadap Y. 

2. Pada variabel harga atau X2 diperoleh probabilitas Sig sebesar 0,001. 

Nilai Sig < 0,05 (0,001 < 0,05), maka keputusannya adalah H0 ditolak 

dan Ha diterima, artinya secara parsial harga mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap Kepuasan Konsumen Ayam Jontor Gofood 

Kalikotes Klaten. Sementara itu variabel harga atau X2 mempunyai 

75 
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thitung yakni 3.471 dengan ttabel = 1,99167. Jadi thitung> ttabel dapat 

disimpulkan bahwa variabel X2 memiliki kontribusi terhadap Y. 

3. Pada variabel pelayanan atau X3 diperoleh probabilitas Sig sebesar 

0,001. Nilai Sig < 0,05 (0,001 < 0,05), maka keputusannya adalah H0 

ditolak dan Ha diterima, artinya secara parsial pelayanan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan Konsumen Ayam Jontor 

Gofood Kalikotes Klaten. Sementara itu variabel pelayanan atau X3 

mempunyai thitung yakni 3.457 dengan ttabel = 1,99167. Jadi thitung> 

ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel X3 memiliki kontribusi 

terhadap Y. 

4. Dari tabel Anova di peroleh nilai probabilitas (Sig) sebesar 0,000. 

Karena nilai Sig < 0,05 (0,000 < 0,05), maka keputusannya adalah H0 

ditolak dan Ha diterima. Kesimpulan nya signifikan artinya secara 

bersama-sama kualitas produk, harga produk, dan pelayanan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan Konsumen 

Ayam Jontor Gofood Kalikotes Klaten. 

5. Nilai koefisien determinasi (R
2
) 0.465 atau 46,5%. Besarnya nilai 

koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel 
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independen yang terdiri dari Kualitas (X1), Harga (X2), dan Pelayanan 

(X3) mampu menjelaskan variabel dependen yaitu Kepuasan 

Konsumen (Y) sebesar 46,5%, sedangkan sisanya sebesar 53,5% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis sampaikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pihak Ayam Jontor Gofood Kalikotes untuk dapat meningkatkan 

kualitas, harga yang tepat dan pelayanan yang baik, ramah serta 

cekatan karena ketiga variabel tersebut setelah diuji mampu 

meingkatkan kepuasan konsumen. Kualitas produk misalnya makanan 

dan minuman yang disajikan higenis, dan sehat, mempertahankan 

kualitas bahan yang digunakan, untuk harga misalnya penetapan harga 

yang tepat serta penawaran harga yang menarik, untuk pelayanan 

karyawan hendak meningkatkan kecepatan dalam penyajian serta 

ramah. Hal ini karena dalam penelitian ini ditemukan bahwa ketiga 

variabel tersebut dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Selain itu 

akan lebih baik apabila peningkatan variabel tersebut juga disertai 

peningkatan di variabel lain diluar penelitian ini. 
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2. Bagi para peneliti selanjutnya diharap mengkaji lebih dalam 

menambah variabel penelitian, dan harapan peneliti hasil penelitian ini 

dapat menjadi salah satu informasi yang dapat digunakan untuk 

penelitian selanjutnya. 
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