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ABSTRAK 

 

 

Derek D Derebi, NIM : 1321103493, Jurusan Ekonomi, Manajemen, 

Universitas Widya Dharma Klaten. Judul Skripsi: Pengaruh  Kualitas  

Pelayanan Terhadap Kepuasan  Konsumen pada Rumah Makan “SS” 

Sekarsuli Klaten. 

 Kualitas pelayanan sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kepuasan 

pelanggan akan muncul apabila kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan sesuai bahkan melebihi yang diinginkan oleh konsumen. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: tingkat kualitas 

pelayana rumak makan “SS”Sekarsuli terhadap kepuasan konsumen. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pelanggan rumah makan “SS” Sekarsuli Klaten. Sampel diambil 

sebanyak 50 pelanggan. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket. Angket 

sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah analisis regresi linier berberganda, uji F (uji 

signifikansi secara simultan), uji t (uji signifikansi secara parsial), dan sumbangan 

relatif dan efektif. 

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 14,151 + 

0,493X1 + 0,967X2 0,799X3 0,727X4 + 0,670X5. Persamaan menunjukkan bahwa 

kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang 

berupa bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Kesimpulan 

yang diambil adalah: 1) Dimensi-dimensi kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi 

regresi linier berganda (uji signifikansi secara simultan) diketahui bahwa Fhitung > 

Ftabel, yaitu 31,135 > 2,427 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000; 2) Keandalan 

memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepuasan pelanggan, dapat diterima. 

Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji signifikansi secara parsial) 

diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,622 > 2,015 dan nilai signifikansi < 0,05, 

yaitu 0,012 dengan sumbangan efektif sebesar 22,23%; 3) Hasil uji koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,780 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh bukti 

fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati terhadap kepuasan pelayanan, 

adalah sebesar 78% sedangkan 22% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti. 

Kata Kunci: Bukti Fisik, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Empati dan 

Kepuasan Pelanggan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Semakin maraknya persaingan bisnis baik di pasar domestik maupun 

di pasar nasional, mengakibatkan suatu perusahaan yang ingin berkembang 

atau paling tidak bertahan hidup harus dapat memanfatkan fungsi penting daru 

suatu perusahaan yang pelaksanaan pemasaran yang lebih baik dari para 

pesaingnya. Menurut Kotler (2003) perusahaan-perusahaan yang sukses saat 

ini memiliki persamaan dalam satu hal seperti rumah makan “SS” mereka 

sangat berfokus pada pelanggan dan mempunyai komitmen yang kuat pada 

pemasaran. Rumah makan tersebut mencurahkan pengabdian yang penuh 

untuk memahami dan memuaskan kebutuhan konsumen di pasar yang 

didefinisikan dengan baik.  Rumah makan tersebut memotivasi orang di 

organisasinya untuk meghasilkan nilai yang unggul bagi pelanggan mereka, 

yang menghasilkan tingkat kesetiaan pelanggan yang tinggi. 

Perkembangan dunia usaha yang demikian pesat itu telah 

menimbulkan kaidah-kaidah setiap rumah makan sebagai suatu organisasi 

dalam memasarkan produknya, dimana kondisi pasar yang ada pada saat ini 

penuh dengan aneka ragam  produk yang ditawarkan dan juga startegi promosi 

yang inovatif. Dengan memperhatikan perubahan yang terjadi di pasar atau 

bahkan di tingkat konsumen individual itulah, sebuah rumah makan harus bisa 

mengambil keputusan yang cepat dan tepat mengenai strategi promosi atas 
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produk yang ditawarkan. Menurut Kotler (2003) suksesnya suatu pemasaran 

didukung pula oleh peran pelayanan yang dilakukan perusahaan tanpa 

mengabaikan kegiatan pemasaran lainnya. 

Rumah makan sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

usaha makanan, berusaha untuk menawarkan sesuatu yang unik dan 

diharapkan dapat menjaring konsumen lebih banyak lagi. Dengan berupaya 

mempertahankan pelayanan yang memadai ataupun meningkatkan 

pelayanannya walau harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Walaupun 

demikian, keluhan dari pihak konsumen masih tetap ada misalnya konsumen 

merasa kurang puas atas pelayanan yang diberikan dalam arti terjadi 

ketidaksesuaian atau ketidakselarasan antara harapan dan tuntutannya. 

Tuntutan ini diduga meliputi kecepatan dalam penyajian makanan, kebersihan 

ruangan, kenyamanan tata letak, keramahan para pramusaji dan sebagainya. 

Banyaknya pilihan rumah makan yang ada sebagai bahan 

pertimbangan konsumen untuk sampai pada keputusan memilih rumah makan 

tertentu. Untuk itu pihak manajemen  rumah makan berusaha untuk memenuhi 

semua kriteria yang menjadi bahan pertimbangan konsumen, baik produknya 

sendiri maupun jasa pelayanannya, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi 

konsumennya. Karena jika hal tersebut diabaikan, maka akan terjadi 

kesenjangan antara keinginan (harapan) konsumen dengan pelayanan yang ada 

di rumah makan. 

Berhasil  tidaknya  rumah makan dalam berkomunikasi dengan para 

pelanggannya  tergantung  pada pelayanannya. Pelayanan memegang peranan 
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yang sangat penting, apakah konsumen telah puas atau belum dengan 

pelayanan yang ada di rumah makan. Seperti hal keramahan, kehandalan, 

kecepatan dan pemberian informasi yang lengkap dan akurat, jaminan, 

empathy, dengan dipenuhinya hal ini maka kesenjangan antara rumah makan 

dengan pelanggannya tidak perlu terjadi. 

Rumah makan “SS” Sekarsuli Klaten sebagai salah satu perusahaan 

yang bergerak di bidang usaha makanan, berusaha untuk menawarkan sesuatu 

yang khas dan diharapkan dapat menjaring konsumen lebih banyak lagi. 

Dengan berupaya mempertahankan kualitas pelayanan yang memadai ataupun 

meningkatkan pelayanannya walau harus mengeluarkan biaya yang tidak 

sedikit. Setelah konsumen menerima pelayanan yang diberikan perusahaan 

membandingkan dengan apa yang diharapkan konsumen, maka mereka akan 

puas, apabila konsumen merasa puas maka konsumen akan kembali untuk 

membeli ulang dan menjadi pelanggan tetap. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui 

lebih lanjut tentang kualitas jasa khususnya pengaruh kualitas pelayanan jasa 

pada perusahaan jasa rumah makan “SS” di Sekarsuli Klaten yang dituangkan 

dalam suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Konsumen pada Rumah Makan “SS” di Sekarsuli, Klaten”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan obyektif  

a. Lokasi penelitian mudah dijangkau  
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b. Menghemat tenaga, waktu dan biaya. 

2. Alasan subyektif  

a. Menambah wawasan dan pengetahuan  

b. Untuk mengetahui pentingnya kualitas pelayanan trhadap kepuasan 

konsumen. 

 

C. Penegasan Judul 

Agar tidak menyimpang dari judul penelitian ini, dan untuk 

memahami maknanya, maka perlu diberi penegasan judul sebagai berikut: 

Ada beberapa konsep pokok yang digunakan dalam penelitian ini dan 

perlu diberikan penjelasan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk 

menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan makna dalam menggunakan 

konsep dan istilah dalam penelitian. Konsep dan istilah yang perlu dijelaskan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas Pelayanan  

Pelayanan yaitu setiap kegiatan yang manfaatnya dapat diberikan 

dari satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud 

(intangible) dan tidak berakibat pemilikan sesuatu (Kotler, 1985:352) 

Definisi dari pelayanan itu sendiri menurut Sugiarto (2002:216) 

adalah upaya maksimal yang diberikan oleh petugas pelayanan dari sebuah 

perusahaan industri untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan 

sehingga tercapai kepuasan. 

Cravens (1998:23) mengungkapkan pengertian pelayanan yaitu 

upaya dalam memenuhi permohonan untuk menspesifikasikan produk-
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produk seperti data kinerja, permohonan untuk rincian, pemrosesan 

pesanan pembelian, penyelidikan status pesanan, dan layanan garansi. 

Menurut Helien (2004:7) Pelayanan pelanggan adalah kegiatan 

yang berorientasi kepada pelanggan yang terdiri dari elemen-elemen nyata 

berupa faktor yang bisa diraba, didengar dan dirasakan seperti ukuran, 

berat, warna dan sebagainya. Kemudian adanya elemen-elemen tidak 

nyata yaitu lebih sulit diukur dan sering kali subyektif karena tergantung 

pada sikap-sikap yang bisa dipengaruhi namun tidak diajarkan, sebagai 

contoh rasa nyaman, rileks, percaya dan lain sebagainya. 

Definisi dari Nasution (2004:47), kualitas pelayanan adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

Berbagai definisi telah diuraikan diatas bisa ditarik kesimpulan 

pengertian dari kualitas pelayanan yaitu segala bentuk penyelenggaraan 

pelayanan secara maksimal yang diberikan perusahaan dengan segala 

keunggulan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan demi 

memenuhi harapan pelanggan. 

 

2. Kepuasan pelanggan  

Kotler (2002:42) menyatakan bahwa perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau 

kesannya terhadap kinerja atau hasil dari suatu produk dan harapan-

harapannya 
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3. Pelanggan 

Pelanggan menurut Dharmmesta dan Handoko (1997:12) yaitu 

individu-individu yang melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan 

pribadinya atau konsumsi rumah tangga. 

 

D. Pembatasan Masalah 

 Penulis membatasi penelitiannya di Rumah Makan “SS Sekarsuli, 

Klaten. Oleh sebab itu, hasil dari olah data hanya berlaku pada subjek, yaitu 

kepuasan pelanggan yang meliputi : 

1. Pembatasan hanya terbatas pada masalah yang berhubungan dengan 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen rumah makan “SS” 

Sekarsuli, Klaten  

2. Kinerja 

3. Citra 

4. Hubungan harga-citra 

5. Kinerja karyawan 

 

 

E. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penulisan 

ini adalah : Bagaimana tingkat kualitas pelayanan Rumah Makan “SS” 

Sekarsuli Klaten Terhadap Kepuasan Konsumen. 
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F. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk : 

 Mengetahui Tingkat Kualitas Pelayanan Rumah Makan “SS” 

Terhadap Kepuasan Konsumen. 

 

G. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

dalam bidang  kualitas pelayanan. 

2. Bagi perusahaan khususnya Rumah Makan “SS”, penelitian ini 

diharapkan memberikan masukan yang berarti tentang seberapa besar 

kualitas pelayanan Rumah Makan “SS” terhadap kepuasan konsumen 

sehingga diharapkan mampu untuk meningkatkan volume penjualan. 

3. Bagi pembaca, penelitian ini bisa dijadikan untuk penelitian lanjutan 

tentang kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan.  

 

H. Kerangka Pemikiran  

Di dalam memberikan jasa pelayanan terbaik kepada pelanggan 

terdapat lima dimensi kualitas pelayanan antara lain: bukti fisik (tangible), 

keandalan (realibility), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), 

empati (empathy). Kelima dimensi diatas disebut SERVQUAL (Service 

Quality) yang merupakan alat ukur terhadap kualitas pelayanan. (Zeithaml 
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et.al , 2009: 111)  kelima dimensi tersebut akan menjadikan acuan dalam 

kerangka pemikiran teoritis yang akan digambarkan sebagai berikut:  

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zeithaml et.al , 2009: 111)  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya (bab IV), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati sebagai dimensi-

dimensi kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pelanggan di rumah makan “SS” Sekarsuli, Klaten, hal 

tersebut dapat diterima. Karena berdasarkan analisis variansi regresi linier 

berganda (uji signifikansi secara simultan) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, 

yaitu 31,135 > 2,427 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 

2. Keandalan sebagai salah satu dimensi kualitas pelayanan memiliki pengaruh 

paling dominan terhadap kepuasan pelanggan di di rumah makan “SS” 

Sekarsuli, Klaten, hal tersebut dapat diterima. Karena berdasarkan analisis 

regresi linier berganda (uji signifikansi secara parsial) diketahui bahwa thitung 

> ttabel, yaitu 2,622 > 2,015 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,012 dengan 

sumbangan efektif sebesar 22,23%. 

3. Sedangkan hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,780 menunjukkan 

bahwa besarnya pengaruh bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan 

empati terhadap kepuasan pelanggan di rumah makan “SS” Sekarsuli, 

Klaten, adalah sebesar 78% sedangkan 22% sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. 

4. Nilai regresi dominan di keandalan, teknik di bukti fisik. 
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B. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil kebijakan di masa 

yang akan datang sebagai pertimbangan perusahaan untuk memperhatikan hal 

apa yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan agar kepuasan konsumen 

dapat terpenuhi, karena telah terbukti bahwa variabel yaitu kualitas pelayanan 

dapat mempengaruhi kepuasan konsumen di Laris Group Klaten. Masukan atau 

saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pihak rumah makan “SS” Sekarsuli Klaten harus bisa mengetahui apakah 

konsumennya sudah merasa puas atau belum dengan produk atau jasa yang 

mereka berikan. Selain itu mereka harus menerima dan memperbaiki, 

meningkatkan kualitas pelayanan karena dalam penelitian ini terbukti 

kualitas pelayanan dan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

2. Rumah makan “SS” hendaknya memberikan fasilitas yang dibutuhkan 

konsumen saat menikmati menu makanan agar konsumen merasa puas atas 

jasa yang mereka butuhkan. Misalnya dengan memperluas area parkir, 

meningkatkan ketrampilan karyawan dan memperbaiki sikap serta pola 

pikir karyawan saat konsumen sedang menikmatui menu makanan karena 

dengan fasilitas pendukung tersebut rumah makan “SS” Klaten dapat 

berkembang. 
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