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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Restoran Metduck merupakan restoran yang menyajikan menu andalan ala 

western dan mengusung konsep brunch (breakfast and lunch) and dinner. Untuk 

menu brunch Metduck menyajikan berbagai variasi Egg Benedict, Granola, dan 

berbagai macam pilihan rice bowl. Selain menu brunch, Metduck juga 

menawarkan hidangan untuk coffee or tea time, dinner hingga super late night 

dinner. Untuk dinner aneka steak, pasta, dan pizza menjadi menu andalan yang 

dapat dipadukan dengan berbagai macam pilihan cocktails dan wine saat makan 

malam. Berdasarkan data pelanggan di Restoran Metduck Paragon Mall Semarang 

menu favorit yang paling sering dipesan yaitu peri-peri chicken dan grilled cheesy 

chicken. 

Restoran Metduck berlokasi di ground floor no 17A Mall Paragon 

Semarang dan telah dibuka sejak Febuari 2016. Metduck buka setiap hari pukul 

08.00 hingga 21.30 sedangkan untuk hari Sabtu buka pukul 08.00-23.00. Dalam 

sebulan pertama pelanggan restoran Metduck sebanyak 7035 orang. Dan pada 

bulan-bulan berikutnya pelanggan restoran Metduck selalu meningkat. Metduck 

memiliki desain interior yang unik yaitu terdapat beberapa komponen yang 

berhubungan dengan bebek yang menjadi maskot restoran tersebut. Selain itu juga 

dibeberapa sudut ruangan Metduck juga sering digunakan sebagai spot foto bagi 
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para pelanggan yang datang ke Restoran Metduck. Metduck juga menyediakan 

live music disetiap hari Sabtu malam yang dapat dinikmati oleh para 

pelanggannya. 

Untuk meningkatkan loyalitas pelanggannya, Restoran Metduck 

memberikan kartu member bagi para pelanggan restoran yang sering datang ke 

Restoran Metduck. Kasir dan waiter akan menawarkan kartu member kepada 

pelanggan yang sering melakukan transaksi di restoran Metduck. Dengan 

memiliki kartu member maka pelanggan akan mendapatkan berbagai macam 

keuntungan seperti diskon sebesar 15% disetiap transaksi minimal dua ratus ribu 

rupiah, dengan cara menggesekan kartu member pelanggan ke mesin kasir yang 

ada di Restoran Metduck. Dengan menggesekan kartu member ke mesin kasir 

secara otomatis kartu member pelanggan mendapatkan poin, dan poin tersebut 

dapat ditukarkan  dengan berbagai menu makanan yang ada di Restoran Metduck 

Paragon Mall Semarang. Dan sampai saat ini Metduck memiliki 111 member 

yang mayoritas adalah wanita berusia antara 30 tahun hingga 40 tahun. 

 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Uraian tentang gambaran umum responden ini akan menjelaskan tentang 

responden yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian mengenai kualitas 

pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan di Restoran 

Metduck Paragon Mall Semarang. Peneliti akan menyajikan data yang diperoleh 

dari penelitian yang telah diilakukan pada 30 orang responden. Pengumpulan data 
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dari penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan kuesioner secara langsung 

kepada responden untuk memperoleh data primer maupun informasi yang relevan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini. Berikut ini akan disajikan data 

mengenai profil responden yang terdiri atas jenis kelamin responden, usia 

responden dan pekerjaan responden, selain itu juga disajikan kedatangan 

responden dan alasan responden datang ke restoran Metduck Paragon Mall 

Semarang. 

 

4.2.1 Pengelompokan Responden Menurut Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 

Pengelompokan responden menurut jenis kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

Laki-laki 9 30,0 

Perempuan 21 70,0 

Total 30 100,0 

   Sumber: Data Primer (2016) 

Dari tabel jenis kelamin responden Restoran Metduck Paragon Mall 

Semarang dapat dilihat keseluruhan responden sebanyak 30 responden, diketahui 

responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 9 orang dan memiliki 

presentase sebesar 30% dan responden yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 21 orang dan memiliki presentase sebesar 70%. Hal ini berarti 

responden dalam penelitian ini lebih banyak berjenis kelamin perempuan 

dibandingkan laki-laki, yang berarti seorang perempuan lebih suka makan, 
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nongkrong atau sekedar menghabiskan waktu di Restoran Metduck Paragon Mall 

Semarang. 

 

4.2.2 Pengelompokan Responden Menurut Tingkat Usia 

Tabel 4.2 

Pengelompokan responden Menurut tingkat usia 

Usia Jumlah Presentase 

22 - 27 tahun 17 56,66 

28 - 33 tahun 2 6,67 

34 - 39 tahun 9 30,0 

> 40 tahun 2 6,67 

Total 30 100,0 

                      Sumber : Data Primer (2016) 

Dari tabel usia responden Restoran Metduck Paragon Mall Semarang dapat 

dilihat keseluruhan responden sebanyak 30 responden, diketahui bahwa responden 

yang datang ke Restoran Metduck berusia diantara 22–27 tahun sebanyak 17 

orang, dan memiliki presentase sebesar 5,66%, responden berusia 28–33 tahun 

sebanyak 2 orang dan memiliki presentase sebesar 6,67%, responden berusia 34-

39 tahun sebanyak 9 orang dan memiliki presentase sebesar 30%, dan yang 

terakhir responden berusia lebih dari (>) 40 tahun sebanyak 2 orang dan memiliki 

presentase sebesar 6,67%. Kesimpulannya pelanggan yang sering datang ke 

Restoran Metduck berusia antara 22 hingga 27 tahun. 
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4.2.3 Pengelompokan Responden Menurut Pekerjaan 

Tabel 4.3  

Pengelompokan responden menurut pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah Presentase 

Mahasiswa 5 16,7 

Pegawai Swasta 12 40,0 

Wiraswasta 9 30,0 

Ibu Rumah Tangga 3 10,0 

PNS 1 3,3 

Total 30 100,0 

         Sumber: Data Primer (2016) 

Dari tabel pekerjaan responden Restoran Metduck Paragon Mall Semarang 

dapat dilihat keseluruhan responden sebanyak 30 responden, diketahui responden 

dengan pekerjaan sebagai mahasiswa sebanyak 5 orang dan memiliki persentase 

sebesar 16,7%, responden dengan pekerjaan pegawai swasta sebanyak 12 orang 

dan memiliki presentase sebesar 40%, responden dengan pekerjaan wiraswasta 

sebanyak 9 orang dan memiliki presentase sebesar 30%, responden dengan 

pekerjaan ibu rumah tangga sebanyak 3 orang dengan presentase sebesar 10%, 

dan yang terakhir responden dengan pekerjaan PNS sebanyak 1 orang dengan 

presentase sebesar 3,3%. Hal ini berarti sesuai dengan segmen pasar yang dituju 

oleh restoran Metduck yaitu menengah keatas, karena sebagian besar responden 

sudah bekerja, dan jumlah pekerjaan paling banyak adalah pegawai swasta 

kemudian wiraswasta. 
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4.2.4 Pengelompokan Responden Menurut Kedatangan Responden 

Tabel 4.4 

Pengelompokan responden menurut kedatangan responden 

Datang dengan Jumlah Presentase 

Keluarga 14 46,7 

Rekan Kerja 7 23,3 

Teman 9 30,0 

Total 30 100,0 

          Sumber : Data Primer (2016) 

Dari tabel kedangan responden Restoran Metduck Paragon Mall Semarang 

dapat dilihat keseluruhan responden sebanyak 30 responden, diketahui responden 

yang datang ke restoran Metduck bersama dengan keluarga sebanyak 14 orang 

dan memiliki presentase sebesar 46,7%, responden yang datang ke restoran 

Metduck bersama dengan rekan kerja sebanyak 7 orang dan memiliki presentase 

sebesar 23,3%, dan yang terakhir responden yang datang ke restoran Metduck 

bersama dengan teman sebanyak 9 orang dan memiliki presentase sebesar 30%. 

Hal ini berarti sebagian besar responden datang ke restoran Metduck bersama 

dengan keluarga mereka. 

 

4.2.5 Pengelompokan Responden Menurut Alasan Responden 

Tabel 4.5 

Alasan Responden datang ke restoran Metduck 

Alasan Jumlah Presentase 

Ajakan keluarga, teman, rekan kerja 5 16,7 

Harga terjangkau 4 13,3 

Masakan sesuai dengan selera 9 30,0 

Pelayanan yang ramah 12 40,0 

Total 30 100,0 

     Sumber : Data Primer (2016) 
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Dari tabel alasan responden datang ke Restoran Metduck Paragon Mall 

Semarang dapat dilihat keseluruhan responden sebanyak 30 responden, diketahui 

responden yang datang ke restoran Metduck karena ajakan dari keluarga, teman 

atau rekan kerja sebanyak 5 orang dan memiliki presentase sebesar 16,7%, 

responden yang datang karena harga terjangkau sebanyak 4 orang dan memiliki 

presentase sebesar 13,3%, responden yang datang karena makanan sesuai dengan 

selera sebanyak 9 orang dan memiliki presentase sebesar 30%, dan yang terakhir 

responden dengan alasan pelayanan yang ramah sebanyak 12 orang dengan 

presentase sebesar 40%. Hal ini berarti sebagian besar responden yang datang ke 

restoran Metduck dikarenakan pelayanan yang ramah dari karyawan restoran 

Metduck. 

 

4.3 Analisis Tabel Silang 

Pembahasan berikut ini akan menjelaskan tentang tabulasi silang usia 

responden dengan jenis kelamin responden, pekerjaan responden dengan jenis 

kelamin responden, jenis kelamin dengan responden datang bersama siapa ke 

restoran Metduck. Selain itu juga disajikan tabulasi silang antara kepuasan 

pelanggan dan loyalitas pelanggan Restoran Metduck Paragon Mall Semarang. 

 

4.3.1 Analisis Tabel Silang Jenis Kelamin Responden dan Usia Responden 

Tabulasi silang usia dan jenis kelamin diperoleh hasil yaitu sebagian besar 

responden berjenis kelamin laki-laki berusia 34 tahun hingga 39 tahun dengan 

total 4 orang dan sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan berusia 
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22 tahun hingga 27 tahun dengan total 14 orang. Hal ini berarti bahwa pelanggan 

restoran Metduck lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan dan berusia 

sekitar 22 tahun hingga 27 tahun. Tabel tabulasi silang jenis kelamin responden 

dan usia responden disajikan pada tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 

Tabulasi Silang Usia dan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin 
Usia 

Total 
22-27 28-33 34-39 >40 

L 
Count 3 0 4 2 9 

% of Total 33,4% 0,0% 44,4% 22,2% 100,0% 

P 
Count 14 2 5 0 21 

% of Total 66,7% 9,5% 23,8% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 17 2 9 2 30 

% of Total 56,6% 6,7% 30,0% 6,7% 100,0% 

Sumber : Data Primer (2016) 

 

4.3.2 Analisis Tabel Silang Jenis Kelamin Responden dan Pekerjaan 

Responden 

Tabel 4.7 

Tabulasi Silang Jenis Kelamin dan Pekerjaan 

 

Jenis kelamin 

Pekerjaan Total 

Mhsw 
Pgw 

Swsta 
Wraswsta IRT PNS 

 

L 
Count 1 2 6 0 0 9 

% of Total 11,1% 22,2% 66,7% 0,0% 0,0 100,0% 

P 
Count 4 10 3 3 1 21 

% of Total 19,0% 47,6% 14,3% 14,3% 4,8% 100,0% 

T 
Count 5 12 9 3 1 30 

% of Total 16,7% 40,0% 30,0% 10,0% 3,3% 100,0% 

Sumber : Data Primer (2016) 

Berdasarkan tabel tabulasi silang jenis kelamin dan pekerjaan diatas, 

sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan dan bekerja sebagai 
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pegawai swasta dengan jumlah 10 orang dan memiliki presentase sebesar 47,6%. 

Dapat diartikan bahwa pelanggan restoran Metduck paling banyak adalah 

responden yang bekerja sebagai pegawai swasta dengan jenis kelamin perempuan. 

 

4.3.3 Analisis Tabel Silang Jenis Kelamin Responden Dan Kedatangan 

Responden 

Tabel 4.8 

Tabulasi Silang Jenis Kelamin Dan Kedatangan Responden 

Datang bersama L P Total 

Keluarga 
Count 4 10 14 

% of Total 28,6% 71,4% 100,0% 

Rekan 

Kerja 

Count 3 4 7 

% of Total 42,9% 57,1% 100,0% 

Teman 
Count 2 7 9 

% of Total 22,2% 77,8% 100,0% 

Total 
Count 9 21 30 

% of Total 30,0% 70,0% 100,0% 

       Sumber : Data Primer (2016) 

Berdasarkan tabel tabulasi silang jenis kelamin dan kedatangan responden, 

sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan dan datang ke Restoran 

Metduck bersama dengan keluarga mereka dengan jumlah 10 orang dan memiliki 

presentase sebesar 71,4%. Dapat diartikan bahwa pelanggan restoran Metduck 

paling banyak seorang perempuan dan datang bersama keluarga mereka. 
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4.3.4 Analisis Tabel Silang Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan 

Tabel 4.9 

Tabulasi Silang Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan 

   Loyalitas Pelanggan 

Total    2 3 4 5 

Kepuasan 

Pelanggan 

2 Count 1 1 0 0 2 

% of Total 50,0% 50,0% .0% .0% 100% 

3 Count 2 5 3 0 10 

% of Total 20,0% 50,0% 30.0% .0% 100% 

4 Count 0 3 9 1 13 

% of Total .0% 23,1% 69,2% 7,7% 100% 

5 Count 0 1 4 0 5 

% of Total .0% 20,0% 80,0% .0% 100% 

Total Count 3 10 16 1 30 

% of Total 10.0% 33.3% 53.3% 3.3% 100.0% 

Sumber : Data Primer (2016) 

Berdasarkan tabel tabulasi silang antara kepuasan pelanggan dan loyalitas 

pelanggan, mengindikasikan bahwa variabel kepuasan pelanggan tidak 

berpengaruh terhadap variabel loyalitas pelanggan. Hal ini ditunjukan dari data 

yang tidak konsisten pada pelanggan yang puas akan loyal di restoran Metduck. 

Terdapat 3 responden merasa puas dan 1 responden merasa sangat puas namun 

mereka menyatakan netral pada variabel loyalitas.  
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4.4     Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penelitian 

Gambaran tanggapan responden menjelaskan tentang hasil tanggapan 

responden terhadap pernyataan-pernyataan kuesioner yang telah diberikan oleh 

peneiliti. Kuesioner yang diberikan berisi pernyataan yang berkaitan dengan 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu kualitas pelayanan, 

kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan restoran Metduck Paragon Mall 

Semarang. 

Jawaban responden dari kuesioner akan diukur menggunakan skala 

pengukuran Linkert. Kriteria penilaian berdasarkan pada lima tingkatan yaitu 

jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) diberi nilai 1, jawaban TS (Tidak Setuju) 

diberi nilai 2, jawaban N (Netral) diberi nilai 3, jawaban S (Setuju) diberi nilai 4, 

dan jawaban SS (Sangat Setuju) diberi nilai 5. Dengan nilai tertinggi pada setiap 

pernyataan adalah 5 (Sangat Setuju) dan nilai terendahnya adalah 1 (Sangat Tidak 

Setuju), maka range skala yang didapatkan adalah rentang skala 1,0-1,8 (Sangat 

Tidak Setuju), rentang skala 1,8-2,6 (Tidak Setuju), rentang skala 2,6-3,4 (Netral), 

rentang skala 3,4-4,2 (Setuju), rentang skala 4,2-5,0 (Sangat Setuju). 
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4.4.1 Variabel Kualitas Pelayan 

Variabel Kualitas Pelayanan memiliki lima dimensi yaitu bukti fisik (tangibility), kehandalan (reliability), ketanggapan 

(responsiveness), jaminan (assurance), dan perhatian (emphaty). Dari setiap dimensi memiliki empat item pernyataan, yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 4.10 

Variabel Kualitas Pelayanan 

 

Item Kuesioner 

STS TS N S SS 
T Rata-

Rata 

Skor 
Keterangan 1 2 3 4 5 

F S F S F S F S F S F S 

B
u
k
ti

 F
is

ik
 (

T
a
n
g
ib

il
it

y)
 

Restoran Metduck memiliki 

fasilitas fisik yang bersih. 
0 0 1 2 4 12 16 64 9 45 30 123 4,10 Setuju 

Restoran Metduck memiliki 

desain interior yang menarik. 
0 0 0 0 3 9 18 72 9 45 30 126 4,20 Setuju 

Karyawan restoran Metduck 

berpenampilan rapi. 
0 0 1 2 5 15 15 60 9 45 30 122 4,06 Setuju 

Fasilitas fisik yang dimiliki 

restoran sesuai dengan penyedia 

pelayanan (memadai). 

 

0 0 2 4 5 15 18 72 5 25 30 116 3,80 Setuju 

 

Total 
4,04 Setuju 
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Lanjutan Tabel4.9 

K
eh

an
d
al

an
 (

R
el

ia
b
il

it
y)

 

Karyawan restoran Metduck 

memberikan pelayanan sesuai 

dengan yang dijanjikan 

0 0 3 6 2 6 11 44 14 70 30 126 4,20 Setuju 

Waiter restoran Metduck 

memberikan pelayanan yang 

ramah dari pelanggan datang 

hingga pulang. 

0 0 4 8 4 12 20 80 2 10 30 110 3,66 Setuju 

Kasir restoran memberikan struk 

pembelian secara akurat. 
0 0 1 2 6 18 15 60 8 40 30 120 4,00 Setuju 

Karyawan restoran Metduck 

menyampaikan informasi tentang 

promo, diskon dan pembayaran 

secara jelas. 

0 0 1 2 7 21 14 56 8 40 30 119 3,96 Setuju 

 

Total 
3,95 Setuju 

K
et

an
g

g
ap

an
 (

R
es

p
o

n
si

ve
n
es

s)
 

Karyawan restoran Metduck 

menanggapi keluhan pelanggan 

dengan segera. 

0 0 1 2 6 18 18 72 5 25 30 117 3,90 Setuju 

Pelanggan menerima pelayanan 

yang tepat dari karyawan. 
0 0 0 0 6 18 18 72 6 30 30 120 4,00 Setuju 

Waiter restoran Metduck bersedia 

membantu kesulitan pelanggan 

dalam memilih menu. 

0 0 2 4 6 18 13 52 9 45 30 119 3,96 Setuju 

Waiter menanggapi permintaan 

konsumen tentang produk dgn 

segera. 

0 0 2 4 5 15 18 72 5 25 30 116 3,86 Setuju 

 

Total 
3,93 Setuju 
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Lanjutan Tabel 4.9 

Ja
m

in
an

 (
A

ss
u
ra

n
ce

) 

Menurut pelanggan rasa masakan 

di restoran Metduck enak. 0 0 2 4 5 15 18 72 5 25 30 116 3,86 Setuju 

Pelanggan tidak khawatir jika 

makan di restoran Metduck 

(bahan masakan bersih) 
0 0 1 2 3 9 16 64 10 50 30 125 4,16 Setuju 

Restoran Metduck menjamin 

keamanan saat bertransaksi. 
0 0 0 0 5 15 17 68 8 40 30 123 4,10 Setuju 

Menurut pelanggan karyawan 

retoran Metduck sopan. 
0 0 0 0 9 27 17 68 4 20 30 115 3,83 Setuju 

Total 3,98 Setuju 

P
er

h
at

ia
n

 (
E

m
p
at

h
y
) 

Karyawan  Metduck memberikan 

perhatian terhadap pelanggan. 
0 0 0 0 9 27 15 60 6 30 30 117 3,90 Setuju 

Setelah pelanggan makan, waiter 

menanyakan komentar pelanggan 

tentang makanan dan minuman 

yang dipesan. 

0 0 1 2 2 6 19 76 8 40 30 124 4,13 Setuju 

Waiter memperhatikan kebutuhan 

pelanggan.(misalnya anak-anak 

diberi babychair) 

0 0 2 4 6 18 13 52 9 45 30 119 3,96 Setuju 

Chef memberikan compliment 

produk untuk pelanggan yang 

ulang tahun dan merayakannya di 

restoran Metduck. 

0 0 1 2 6 18 15 60 8 40 30 120 4,00 Setuju 

 Total 3,99 Setuju 

Total Keseluruhan 3,98 Setuju 

Sumber : Data Primer (2016) 
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Dari tabel diatas, untuk item kuesioner variabel kualitas pelayanan semua 

indikator pada setiap dimensi masuk kedalam kategori setuju. Dimensi bukti fisik 

(tangibility) mendapat rata-rata skor 4,04 dan masuk kedalam kategori setuju. Hal 

itu menunjukan bahwa restoran Metduck memiliki fasilitas fisik yang bersih, 

selain itu juga desain interiornya menarik. Dikatakan menarik karena terdapat 

beberapa komponen yang berhubungan dengan bebek yang menjadi maskot 

restoran Metduck. Menurut responden karyawan restoran Metduck berpenampilan 

rapi, mulai dari penataan rambut, pemakaian seragam yang sesuai hingga sepatu 

yang bersih. Namun menurut responden ada sedikit kekurangan yang dimiliki 

oleh restoran Metduck yaitu fasilitas fisik berupa wastafel, sehingga beberapa 

pelanggan tidak perlu keluar restoran untuk mencuci tangan mereka. 

Dimensi kehandalan (reliability) mendapat rata-rata skor 3,95 dan masuk 

kedalam kategori setuju. Hatl itu menunjukan bahwa karyawan restoran Metduck 

memberikan pelayanan yang ramah dari mulai pelanggan datang hingga 

pelanggan pulang. Selain itu karyawan restoran juga melayanani sesuai dengan 

yang dijanjikan, misalnya untuk menu steak dan pizza membutuhkan proses yang 

cukup lama sekitar 20 menit, dan karyawan restoran Metduck konsisten dengan 

menyajikan menu steak kepada pelanggan selama 20 menit. Menurut responden, 

karyawan restoran Metduck dapat menjelaskan informasi yang dibutuhkan oleh 

pelanggan (misalnya promo atau diskon). Kasir juga akurat dalam 

pengadministrasian, contohnya memberikan struk pembayaran sesuai dengan 

yang dipesan oleh pelanggan. 
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Dimensi ketanggapan (responsiveness) mendapat rata-rata skor 3,93 dan 

masuk kedalam kategori setuju. Hal itu menunjukan bahwa karyawan restoran 

Metduck menanggapi keluhan dan permintaan pelanggan tentang produk dengan 

segera serta dapat membantu pelanggan saat mengalami kesulitan (misalnya 

dalam memilih menu makanan yang sesuai). 

Dimensi jaminan dalam variabel kualitas pelayanan mendapat rata-rata skor 

3,98 dan masuk kedalam kategori setuju. Hal itu menunjukan bahwa pelanggan 

tidak khawatir jika makan di restoran Metduck, karena selain rasa makanan yang 

enak, restoran Metduck menggunakan bahan makanan yang bersih dan pelanggan 

dapat melihat langsung proses pembuatan makanan mereka karena restoran 

Metduck menerapkan konsep open kitchen dan open bar. 

Dimensi perhatian dalam variabel kualitas pelayanan mendapat rata-rata 

skor 3,99 dan masuk kedalam kategori setuju. Hal itu menunjukan bahwa 

karyawan restoran Metduck memperhatikan kebutuhan pelanggan, seperti 

contohnya memberi babychair untuk anak-anak, dan untuk tamu orang tua 

dipersilahkan duduk terlebih dahulu. Setelah pelanggan selesai makan, waiter 

menanyakan komentar pelanggan tentang makanan, minuman yang telah dipesan. 

Hal tersebut akan membuat pelanggan merasa diperhatikan karena kritik dan saran 

mereka diterima dengan baik. Dan untuk pelanggan yang merayakan ulang tahun 

di restoran Metduck, Chef restoran akan memberikan compliment produk untuk 

mereka. 
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4.4.2 Variabel Kepuasan Pelanggan 

Variabel Kepuasan Pelanggan memiliki empat item kuesioner, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Variabel Kepuasan Pelanggan 

Item Kuesioner 

STS TS N S SS 
T Rata-

Rata  

Skor 

Keterangan 
1 2 3 4 5 

F S F S F S F S F S F S 

Restoran Metduck memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang 

diharapkan pelanggan. 

0 0 4 8 3 9 16 64 7 35 30 116 3,86 Setuju 

Pelanggan merasa senang dengan 

pelayanan yang diberikan oleh 

karyawan restoran Merduck. 

0 0 6 12 1 3 18 72 5 25 30 112 3,73 Setuju 

Pelanggan akan mengatakan hal 

positif tentang restoran Metduck 
0 0 7 14 4 12 17 68 5 10 30 104 3,46 Setuju 

Pelanggan percaya bahwa makan di 

restoran Metduck merupakan 

pengalaman yang memuaskan. 

0 0 5 10 5 15 14 56 6 30 30 112 3,73 Setuju 

Total  

  
3,69 Setuju 

Sumber : Data Primer (2016) 
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Dari tabel diatas, untuk item kuesioner variabel kepuasan pelanggan semua 

indikator masuk dalam kategori setuju. Hal ini menunjukan bahwa restoran 

Metduck memberikan pelayanan makanan sesuai dengan yang diharapkan oleh 

pelanggan, sehingga pelanggan merasa senang dengan pelayanan yang telah 

diberikan oleh kayawan restoran Metduck. Pelanggan mempercayai bahwa makan 

di restoran Metduck merupakan pengalaman yang memuaskan, mulai dari 

berbagai pilihan menu, rasa makanan, hingga suasana di restoran Metduck. Hal 

tersebut membuat pelanggan untuk mengajak teman atau keluarga mereka untuk 

makan di restoran Metduck.  
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4.4.3 Variabel Loyalitas Pelanggan 

Variabel Loyalitas Pelanggan memiliki empat item kuesioner, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Variabel Loyalitas Pelanggan 

Item Kuesioner 

STS TS N S SS 
T Rata-

Rata 

Skor 

Keterangan 
1 2 3 4 5 

F S F S F S F S F S F S 

Saat pelanggan ingin makan 

masakan western, pelanggan 

memilih restoran Metduck. 

0 0 7 14 2 6 16 64 5 25 30 109 3,73 Setuju 

Pelanggan jarang melakukan 

peralihan ke restoran lain jika 

berkunjung ke Paragon Mall 

Semarang. 

0 0 4 8 4 12 20 80 2 10 30 110 3,66 Setuju 

Pelanggan akan melakukan 

kunjungan lagi di restoran Metduck. 
0 0 4 8 3 9 19 76 4 20 30 113 3,76 Setuju 

Pelanggan memberikan 

rekomendasi kepada pihak lain 

untuk makan di restoran Metduck. 

0 0 4 8 1 3 20 80 5 25 30 116 3,86 Setuju 

Total  3,75 Setuju 

Sumber : Data Primer (2016) 
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Dari tabel diatas, untuk item kuesioner variabel loyalitas pelanggan semua 

indikator masuk dalam kategori setuju. Hal ini menunjukan bahwa saat responden 

ingin makan masakan western, pelanggan memilih restoran Metduck dan 

pelanggan jarang melakukan peralihan ke restoran lain saat berkunjung ke 

Paragon Mall Semarang. Pelanggan  juga memberikan rekomendasi kepada teman 

atau saudara mereka untuk makan di restoran Metduck karena Metduck 

merupakan satu-satunya restoran di Paragon Mall Semarang yang menyajikan 

masakan western. 

 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang digunakan 

dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan agar diperoleh model analisis yang tepat 

untuk dipergunakan dalam penelitian ini. Adapun uji asumsi klasik yang 

dilakukan meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolineritas. 

Dalam penelitian ini hasil uji asumsi klasik diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas menggunakan uji one sample kolmogrov-smirnov test 

dan memperoleh hasil kolmogrov-smirnov sebesar 0,494 dengan 

nilai asymp sig sebesar 0,968 yang berarti lebih besar dari 0,05, 

maka model regresi dalam penelitian ini terdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinieritas memperoleh hasil nilai VIF pada variabrel 

kualitas pelayanan sebesar 1,345 dan varibel kepuasan pelanggan 

sebesar 1,345 yang berarti lebih besar dari 1,0. Maka dapat 

dikatakan data terbebas dari multikolinieritas. 
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3. Uji Hesteroskedastisitas memperoleh hasil dari gambar scatterplot  

dengan plot yang terbentuk tidak memiliki pola yang jelas dengan 

titil-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi hesteroskedastisitas. 

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai uji asumsi klasik disajikan dibawah ini. 

4.5.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Dengan menggunakan alat bantu SPSS 16.0 uji normalitas dapat dilakukan 

dengan menggunakan uji one sample kolmogrov-smirnof test  dengan kriteria 

pengujian sebagai berikut : 

a. Asymp. Sig > 0,05, maka data berdistribusi normal 

b. Asymp. Sig < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dalam penelitian ini disajikan pada tabel 

4.13 berikut ini. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Normalitas 

  Unstandardized 
Residual 

N 30 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.54270721 

Most Extreme Differences Absolute .090 

Positive .062 

Negative -.090 

Kolmogorov-Smirnov Z .494 

Asymp. Sig. (2-tailed) .968 

a. Test distribution is Normal.  

                Sumber : Data Primer (2016) 
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Hasil uji Normalitas pada tabel 4.13 menunjukan Kolmogrov-Smirnov 

sebesar 0,494 dengan nilai Asymp. Sig sebesar 0,968 yang berarti lebih besar dari 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini terdistribusi 

normal. 

 

4.5.2 Uji Multikolineritas 

Uji Multikolineritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolineritas, yaitu adanya hubungan antar linier 

variabel independen dalam model regresi. Hasil analisis disajikan pada tabel 4.14 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Multikolineritas 
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Total_Kualitas_Pelayanan .743 1.345 

Total_Kepuasan_Pelanggan .743 1.345 

a. Dependent Variable: Total_Loyalitas_Pelanggan 

        Sumber : Data Primer (2016) 

Berdasarkan hasil uji multikolineritas pada tabel 4.14 terlihat bahwa 

menunjukan semua nilai VIF dari variabel kualitas pelayanan sebesar 1,345 dan 

variabel kepuasan pelanggan sebesar 1,345, hal ini berarti nilai VIF < 10. Maka 

dapat dikatakan data terbebas dari multikolineritas. 
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4.5.3 Uji Heteroskedatisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan yang lain. 

Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut Homokedastisitas tetapi jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Cara 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat 

grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED 

dengan residual SRESID. Hasil analisis disajikan pada gambar 4.1 berikut. 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

                         Sumber : Data Primer (2016) 

Berdasarkan hasil dari scatter plot pada gambar 4.1 terlihat bahwa plot yang 

terbentuk tidak memiliki pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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4.6. Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda. Regresi berganda 

digunakan untuk mengukur apakah ada pengaruh antara variabel bebas, yaitu 

Kualitas Pelayanan (X1), Kepuasan Pelanggan (X2), terhadap variabel terikat 

yaitu Loyalitas Pelanggan (Y). Dalam proses perhitungan dibutuhkan persamaan 

regresi untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, 

perhitungan menggunakan program SPSS 16.0 dan hasil uji regresi disajikan pada 

tabel 4.15 berikut: 

Tabel 4.15 

 Hasil Pengujian Hipotesis 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.945 2.676  -1.474 .152 

Total_Kualitas_Pelayanan .209 .039 .711 5.420 .000 

Total_Kepuasan_Pelanggan .147 .115 .168 1.282 .211 

a. Dependent Variable: Total_Loyalitas_Pelanggan    

Sumber : Data Primer (2016) 

Berdasarkan pada tabel 4.15 dapat terlihat koefisien regresi variabel Kualitas 

Pelayanan bertanda positif, hal ini berarti variabel Kualitas Pelayanan mempunyai 

pengaruh positif terhadap variabel Loyalitas Pelanggan. Jika skor Kualitas 

Pelayanan meningkat, maka skor Loyalitas Pelanggan juga ikut meningkat. Dan 

sebaliknya jika skor Kualitas Pelayanan menurun, maka skor Loyalitas Pelanggan 

juga ikut menurun. 
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Koefisien regresi variabel Kepuasan Pelanggan bertanda positif, hal ini berarti 

variabel Kepuasan Pelanggan mempunyai pengaruh positif terhadap variabel 

Loyalitas Pelanggan. Jika skor Kepuasan Pelanggan meningkat, maka skor 

Loyalitas Pelanggan ikut meningkat. Dan sebaliknya jika skor Kepuasan 

Pelanggan menurun maka skor Loyalitas Pelanggan juga ikut menurun. 

4.6.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t) 

Pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan restoran Metduck diuji menggunakan uji t. Hasil dari pengujian 

disajikan pada tabel 4.16 berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji-t 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.945 2.676  -1.474 .152 

Total_Kualitas_Pelayanan .209 .039 .711 5.420 .000 

Total_Kepuasan_Pelanggan .147 .115 .168 1.282 .211 

a. Dependent Variable: Total_Loyalitas_Pelanggan    

Sumber : Data Primer (2016) 

 

Nilai t hitung untuk variabel Kualitas Pelayanan sebesar 5,420. t tabel 

untuk 30 responden sebesar 2,04227, maka t hitung > dari t tabel yaitu sebesar 

5,420 > 2,04227 dan signifikansinya sebesar 0,000. Mengacu pada H1 yang 

menyatakan bahwa variabel Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan restoran Metduck Paragon Mall 

Semarang. Berarti hipotesis tersebut diterima, dan hasil perhitungan membuktikan 
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bahwa variabel Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap Loyalitas Pelanggan restoran Metduck Paragon Mall Semarang. 

Nilai t hitung untuk Total_Kepuasan Pelanggan sebesar 1,282. t tabel 

untuk 30 responden sebesar 2,04227, maka t hitung < t tabel yaitu sebesar 1,282 < 

2,04227 dan signifikansinya sebesar 0,211. Mengacu pada H2 yang menyatakan 

bahwa variabel Kepuasan Pelanggan memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan restoran Metduck Paragon Mall 

Semarang. Berarti hipotesis tersebut ditolak, dan hasil perhitungan membuktikan 

bahwa variabel Kepuasan Pelanggan memiliki pengaruh yang positif dan tidak 

signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan restoran Metduck Paragon Mall 

Semarang. Pelanggan yang merasa puas saja ternyata belum menjamin pelanggan 

akan loyal karena pelanggan yang semula puas kemudian beralih pada pesaing 

yang harganya lebih murah, dan juga memberikan pelayanan yang baik serta 

masakan yang enak. Karena bagi beberapa pelanggan merasa makanan dan 

pelayanan di restoran Metduck memuaskan tetapi harga yang ditawarkan oleh 

restoran Metduck tidak sesuai dengan kantong mereka. 

 

4.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan restoran Metduck diuji menggunakan uji F. Dan dari pengolahan data 

diperoleh hasil Uji F disajikan pada tabel 4.17 berikut. 
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Tabel 4.18 

Hasil Uji F 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 130.848 2 65.424 25.594 .000
a
 

Residual 69.018 27 2.556   

Total 199.867 29    

a. Predictors: (Constant), Total_Kepuasan_Pelanggan, Total_Kualitas_Pelayanan 

b. Dependent Variable: Total_Loyalitas_Pelanggan   

Sumber : Data Primer (2016) 

Tabel  4.19 

Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .809
a
 .655 .629 1.599 

a. Predictors: (Constant), Total_Kepuasan_Pelanggan,TotalKualitasPelayanan 

                   Sumber : Data Primer (2016) 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka diketahui nilai F hitung 

menunjukan nilai sebesar 25,549 (Signifikansi F = 0,000). Sedangkan F tabel (α = 

0,05 ; df regresi = 2 ; df residual = 27) adalah sebesar 3,35. Karena F hitung > F 

tabel yaitu 25,549 > 3,35 maka Ha diterima artinya variabel kualitas pelayanan 

dan kepuasan pelanggan secara bersama-sama memiliki pengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama - sama, maka 

bisa dilihat dari nilai R Square sebesar 0,655. Hal ini berarti bahwa variabel 

terikat yaitu Loyalitas pelanggan restoran Metduck Paragon Mall Semarang 

dipengaruhi sebesar 65,5% oleh variabel bebas yaitu : X1 = Kualitas Pelayanan, 

X2 = Kepuasan Pelanggan, sedangkan 34,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

kedua variabel yang ada di dalam penelitian ini. 


