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ABSTRAK  

 

Rumah makan sebagai sebuah usaha pelayanan harus memperhatikan hal-hal yang 

dianggap penting oleh para pelanggan agar pelanggan merasa puas dan tidak beralih 

kepada rumah makan pesaing. Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu (1). 

Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat pembelian ulang di rumah 

makan Puti Minang Rajabasa Bandar Larnpung ? (2). Bagaimana pelayanan di rumah 

makan Puti Minang Rajabasa Bandar Larnpung dalam perspektif ekonomi Islam? 

Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 1235 orang sementara sampel dihitung 

dengan menggunakan metode non probabiliti sampling, sehingga diperoleh sampel 

sebanyak 93 responden. Metode analisis yang digunakandalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatif, data diolah dengan bantuan software SPSS 18. Berdasarkan hasil 

penelitian ini dapat diketahui melalui Uji F menunjukan F hitung > F tabel yaitu 

dengan nilai (12,559 > 2,48) sehingga dapat disimpulkan variabel dimensi kualitas 

pelayanan (service quality) yaitu keandalan (reability), jaminan (assurance), bukti 

nyata (tangible), empati (emphaty), dan ketanggapan (responsivenees) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat pembelian ulang. Pengaruh yang paling besar 

dari dimensi keandalan (X1), diikuti jaminan (X2), ketanggapan (X5), empati (X4), 

bukti nyata (X3) terhadap kepuasan pelanggan. R square= 0,419 menunjukan bahwa 

41,9 % variable kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel dari dimensi 

keandalan (Xl), diikuti jaminan (X2), ketanggapan (X5), empati (X4), bukti nyata 

(X3) sedangkan 58,1 % lainnya dijelaskan variabel lain yang tidak penulis teliti. Pada 

dasarnya pelayanan pada rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung telah 

sesuai dengan pandangan ekonomi Islam yaitu pelayanan harus mengutamakan 

kejujuran, menjalankan amanah, tidak menipu pelanggan, tidak ada kecurangan 

didalamnya, menepati janji, berlaku jujur dan amanah, melayani dengan rendah hati 

artinya pelayanan yang dilakukan oleh rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar 

Lampung berupa pelayanan yang ramah, rendah hati dan mengutamakan etika serta 

sopan santun, dan prinsip yang paling utama tidak melupakan akhirat, artinya 

pelayanan yang ada pada rumah makan Puti Minang menganjurkan dan mengajak 

pelanggan untuk bersedekah karena di dalam harta yang dimiliki seorang konsumen 

terdapat hak orang lain, berdasarkan data kuisioner yang diperoleh sebanyak rata-rata 

80% pelanggan menyatakan pelayanan di rumah makan Puti Minang Rajabasa 

Bandar Lampung telah sesuai dengan 6 prinsip yang dianjurkan ekonomi Islam 

sedangkan 20% lainya menyatakan belum sesuai dengan 6 prinsip yang dianjurkan 

ekonomi islam  

 

Kata Kunci: Rumah Makan, Kualitas Pelayanan, Minat Pembelian Ulang, Ekonomi 

Islam 



 



 



 

MOTTO  

 

 

 
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya" 

(QS: Ali Imran 159)  
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATARBELAKANG MASALAH 

Setiap usaha haruslah dapat membuat suatu strategi pemasaran yang tepat dan 

dapat membuat suatu perencanaan untuk dapat bersaing dimasa sekarang dan akan 

datang semua itu harus mengacu pada ―Consumer Oriented‖ yaitu dengan 

mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan pelanggan. Karena pelanggan 

merupakan titik sentral perhatian bagi pedagang artinya pedagang harus berorientasi 

pelanggan. Perilaku pelanggan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup usaha 

sebagai lembaga yang berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginannya (need and 

wants).
1
 

Pedagang harus mengetahui, memahami dan mengerti sifat, kebiasaan serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pelanggan untuk memilih suatu produk 

atau jasa yang dibeli, karena tanpa itu semua pedagang tidak akan mengetahui apa 

yang dapat dipasarkan guna memenuhi keinginan pelanggannya, salah satu yang 

terkait dengan pelanggan tersebut adalah perilakunya.
2
 

                                                             
1
 Philip Khotler dan Kevin Lane Keller, Marketing Management, 2006, New Jersey, h. 120. 

2
 Loverlock Wright, Manajemen Pemasaran Jasa, Jakarta, PT. Indeks, h. 27 



 

Perilaku berbelanja pelanggan bukan merupakan perkara kecil. Pedagang 

sendiri pada dasarnya dihadapkan pada fokus utama dalam pemasaran yaitu yang 

pertama pedagang harus memahami pelanggan n dan yang kedua pedagang harus 

mengakui bahwa pada masa sekarang ini jumlah produk yang ditawarkan lebih 

banyak dari pada produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Hal ini tentu saja akan 

menyebabkan persaingan dalam usaha sejenis. Sedangkan pedagang yang mampu 

bersaing adalah mereka yang produk atau jasanya dapat diterima pelanggan.
3
 

Padahal tujuan dari suatu bisnis adalah menciptakan dan mempertahankan 

pelanggan, pedagang sendiri harus dapat menciptakan pelanggan yang loyal pada 

pemilik usaha. Karena pelanggan yang loyal sangat berpengaruh terhadap 

kelangsungan hidup sebuah usaha. Maka dari itu pengetahuan tentang pelanggan 

adalah sangat penting untuk dapat mencapai tujuan sebuah usaha. Setiap pedagang 

akan saling berlomba-lomba dalam mengembangkan dan meningkatkan strategi 

pemasarannya dalam rangka menciptakan dan kemudian mempertahankan 

pelanggan.
4
 

Semua pemilik usaha pasti menginginkan untuk mendapatkan keuntungan 

usaha nya itu didapat dari pelanggan yang merasa puas dan melakukan pembelian 

                                                                                                                                                                              
 

 1

1
 

3
 Aritonang R.Lerbin, Kepuasan pelanggan dan minat beli kembali, 2005, Jakarta PT. 

Gramedia Pustaka Utama, h. 67. 
4
 Endar Sugiarto, Pelayanan Dalam Indutri Jasa, 2002, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka, h.  

45. 



 

ulang, tetapi sebaliknya apabila pelanggan merasa kecewa maka secara otomatis dia 

akan meninggalkannya, sehingga akan mengakibatkan profitabilitas menurun.
5
 

Pada usaha yang bergerak dalam bidang pemasaran juga diperlukan strategi 

untuk dapat meningkatkan daya saing diantara usaha yang sejenis. Salah satu cara 

untuk dapat meningkatkan daya saing itu sendiri adalah dengan meningkatkan 

kualitas pelayanan. Diharapkan dengan kualitas pelayanan (service quality) yang baik 

maka kepuasan pelanggan dan minat beli kembali akan tercapai. Kepuasan pelanggan 

dan minat beli kembali merupakan evaluasi purna beli setelah alternatif yang dipilih 

sekurang-kurangnya memberikan hasil sama atau melampaui harapan pelanggan.
6
 

Kepuasan pelanggan dan minat beli kembali merupakan tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil dengan harapannya. Kepuasan 

pelanggan dan minat beli kembali terjadi ketika harapannya terpenuhi dan sebaliknya 

ketidakpuasan akan terjadi ketika harapannya tidak terpenuhi. Berbeda dengan 

produk, penilaian pelanggan terhadap kualitas pelayaan suatu jasa terjadi selama 

proses penyampaian jasa tersebut. Setiap kontak yang terjadi antara penyedia jasa 

dengan pelanggan merupakan gambaran mengenai sesuatu ―moment of truth‖ yaitu 

suatu peluang untuk memuaskan atau tidak memuaskan pelanggan. Dalam 

memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pamakai jasa tersebut, suatu usaha 

seperti rumah makan perlu mengadakan program-program perencanaan, seperti 

                                                             
5
 Ibid, h. 48. 

6
 Ibid 



 

kecepatan pelayanan, kualitas, penetapan harga yang standar dan keramahan dalam 

melayani palanggan saat membeli makanan maupun yang makan di rumah makan. 

Jasa secara spesifik harus memperlihatkan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan, karena jasa yang dirasakan dan dinikmati langsung oleh pelanggan akan 

segera mendapat penilaian sesuai atau tidak sesuai dengan harapan dan penilaian 

pelanggan. Bila kepuasan pelanggan dan minat beli kembali dapat tercapai maka akan 

mempengaruhi intensi perilaku pelanggan untuk membeli makanan yang ditawarkan 

oleh rumah makan. Hal ini berarti intensi pembelian pelanggan terhadap makanan 

dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dan minat beli kembali, 

kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi 

pelanggan. 

Hal ini berarti bahwa kualitas yang baik bukan dilihat dari persepsi pemilik 

rumah makan, melainkan berdasarkan pada persepsi pelanggan. Persepsi pelanggan 

terhadap kualitas pelayanan merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu 

jasa. Ragam makanan yang disajikan boleh sangat bagus, tapi tanpa ditunjang oleh 

pelayanan kepada pelanggan yang paripurna, tentu kurang lengkap rasanya. 

Kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari kedekatan antara harapan 

pelanggan dengan kinerja yang dirasakan. Jadi kepuasan merupakan perbedaan dari 

hasil-hasil yang dirasakan dengan harapan. Kepuasan pelanggan dan minat beli 

kembali merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan 

diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi suatu makanan sedangkan kinerja 



 

yang dirasakan adalah persepsi pelanggan terhadap apa yang ia terima setelah 

mengkonsumsi makanan yang telah dibeli secara konseptual. 

Salah satu cara membedakan sebuah rumah makan dengan usaha sejenis 

lainnya adalah memberikan pelayanan dengan kualitas yang lebih tinggi dari pesaing 

secara konsisten. Jika pelayanan yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka 

kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima 

melampaui harapan pelanggan, kualitas pelayanan dipersepsikan ideal, sebaliknya 

apabila pelayanan yang diterima lebih rendah dengan yang diharapkan, kualitas 

pelayanan dipersepsikan buruk. 

Studi yang dilakukan mencapai tingkat kepuasan tertinggi adalah tujuan 

utama pemasaran. Pada kenyataannya, akhir-akhir ini banyak perhatian tercurah pada 

kepuasan ―total‖ yang implikasinya adalah mencapai kepuasan sebagian saja tidaklah 

cukup untuk membuat pelanggan setia dan kembali lagi untuk melakukan pembelian 

ulang. Ketika pelanggan merasa puas akan pelayanan yang didapat pada saat proses 

transaksi dan juga puas akan barang atau jasa yang mereka dapatkan, besar 

kemungkinan mereka akan kembali dan melakukan pembelian-pembelian yang lain 

dan juga akan merekomendasikan pada teman-teman keluarga tentang rumah makan 

tersebut atas produk-produk makanan dan pelayanan yang telah diberikan. 

Kepuasan pelanggan dan minat beli kembali pelanggan adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang dia rasakan dengan 

harapannya. Pada dasarnya pengertian kepuasan pelanggan (customer) merupakan 



 

perbedaan antara harapan dan kinerja yang dirasakan. Apabila jasa yang dirasakan 

sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas dipersepsikan baik dan memuaskan. 

Cara yang dilakukan oleh masing-masing rumah makan berbeda antara satu 

dengan yang lainnya. Ada rumah makan yang menentukan fasilitas dan mutu 

pelayanan yang sesuai dengan selera dan kemampuan pemiliknya, tetapi ada juga 

yang mengutamakan mutu dan fasilitas yang lebih menarik dan dengan biaya yang 

sedikit lebih mahal daripada yang lain. 

Kualitas pelayanan dapat dilihat dari segi reliability (kemampuan 

mewujudakan janji), responsiveness (ketanggapan dalam memberikan layanan), 

assurance (kemampuan memberikan jaminan layanan), empathy (kemampuan 

perusahaan dalam memahami keinginan pengguna (customer), dan tangibles 

(tampilan fisik layanan). Untuk menghindari agar tidak terjadi perbedaan persepsi 

tentang apa yang diberikan oleh rumah makan, dalam penelitian ini yakni rumah 

makan Puti Minang Bandar Lampung, dengan apa yang dibutuhkan oleh (customer) 

pelanggan, maka dibutuhkan penganalisaan terhadap kinerja dari Rumah Makan Puti 

Minang Bandar Lampung, apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

pelanggan. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat  tingkat kepuasan dan minat beli 

pelanggan di Rumah Makan Puti Minang Bandar Lampung dilihat dari sudut dimensi 

layanan yaitu reliability (kemampuan mewujudakan janji), responsiveness 

(ketanggapan dalam memberikan layanan), assurance (kemampuan memberikan 

jaminan layanan), empathy (kemampuan perusahaan dalam memahami keinginan 



 

pengguna (customer), dan tangibles (tampilan fisik layanan) secara langsung maupun 

dengan menggunakan variabel kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. 

Sebagai salah satu usaha jasa kuliner, Rumah Makan Puti Minang tidak hanya 

dituntut untuk memenuhi pelayanan yang baik, akan tetapi juga harus mampu 

bersaing untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan memberikan 

kualitas pelayanan yang terbaik. Tuntutan ini adalah mutlak agar tercipta sebuah 

loyalitas pelanggan ini kelak akan menjadi asset yang berharga bagi pihak rumah 

makan. Oleh karena itu diperlukan suatu konsep berwawasan pelanggan dimana 

rumah makan Puti Minang memusatkan perhatian penuh terhadap kebutuhan dan 

keinginan pelanggan mereka. 

Apabila pelanggan merasa puas akan baiknya kualitas pelayanan yang di 

berikan rumah makan Puti Minang secara otomatis minat beli kembali pelanggan 

akan muncul dari dalam diri pelanggan. Keuntungan tersendiri akan diperoleh apabila 

minat beli kembali pelanggan tergolong tinggi. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan dan Minat Beli 

Kembali pada Rumah Makan Puti Minang Bandar Lampung? 

2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelayanan yang diberikan oleh 

Rumah Makan Puti Minang Bandar Lampung? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 



 

1. Untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan dan Minat 

Beli Kembali pada Rumah Makan Puti Minang Bandar Lampung. 

2. Untuk menganalisis dan memaparkan pandangan Ekonomi Islam Terhadap 

Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Makan Puti Minang Bandar Lampung. 

 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Kegunaan secara Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah disiplin keilmuan dengan berlandaskan Ekonomi 

Islam yang berkaitan dengan pelayanan yang baik. 

2.  Kegunaan secara Praktis 

Agar penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pelanggan untuk 

memilih tempat kuliner yang memiliki kualitas pelayanan yang bermutu tinggi. 

Untuk rumah makan puti minang agar dijadikan evaluasi dengan tujuan 

meningkatkan kualitas pelayanan agar memperoleh loyalitas pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kualitas Pelayanan 

Pengertian Kualitas Layanan 

Kualitas dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang memuaskan dan 

melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan.
7
 ―Crosby defines quality as 

“conformance to requirements” and Juran and Gryna define it as “fitness for use‖.
8
  

Crosby mendefinisikan kualitas sebagai "kesesuaian dengan persyaratan" dan Juran 

dan Gryna mendefinisikannya sebagai "kesesuaian untuk digunakan".  

Dalam konsep Total Quality Management harus memenuhi spesifikasi yang 

telah ditetapkan. Secara operasional, kualitas ditentukan oleh dua faktor, yaitu 

terpenuhinya spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya atau disebut quality in fact 

(mutu sesungguhnya) dan terpenuhinya spesifikasi yang diharapkan menurut tuntutan 

dan kebutuhan pelanggan atau disebut quality in perception (mutu persepsi).
9
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Kualitas dapat diukur dengan parameter seperti: banyaknya keluhan pelanggan, 

banyaknya kesalahan, pencapaian target dan sebagainya. Menurut Michael Le Boeuf, 

bisnis yang kualitas pelayanannya rendah rata-rata hanya memperoleh tambahan 1% 

pelanggan baru dan kehilangan pangsa pasar sebesar 2% setahun. Pada pihak lain, 

bisnis yang kualitas pelayanannya amat baik, rata-rata memperoleh 12% tambahan 

pelanggan baru, meraih pangsa pasar 6% setahun, dan biasanya mampu menetapkan 

harga yang cukup tinggi.
10

 

Standar kualitas sesungguhnya diukur dengan mutu produksi sesuai kriteria 

dengan spesifikasi, cocok dengan tujuan pembuatan dan penggunaan, tanpa cacat 

(zero defect), dan selalu baik sejak awal (right first time and every time). Mutu dalam 

persepsi diukur dengan meningkatnya minat, harapan dan kepuasan pelanggan.
11

  

Kualitas atau mutu memiliki elemen-elemen sebagai berikut: pertama, 

meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kedua, mencakup 

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Ketiga, merupakan kondisi yang 

selalu berubah. Rumah makan adalah pelayanan (service) sekaligus memproduksi 

makanan. Satu-satunya indikator kinerja jasa pelayanan adalah kepuasan pelanggan, 

dengan kata lain, kualitas rumah makan dapat diukur dari tingkat kepuasan 

pelanggan.
12
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Organisasi ataupun usaha yang unggul, baik milik pemerintah maupun swasta, 

memahami mutu dan mengetahui rahasianya. Sesungguhnya, ada banyak sumber 

mutu dalam rumah makan, misalnya sarana gedung yang representatif, karyawan 

yang ramah, jujur, sumber daya bahan baku yang baerkualitas, pemimpin atau 

pemilik rumah makan yang baik dan efektif, perhatian terhadap bawahan, bahan baku 

yang memadai, atau juga kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Sebuah usaha apabila 

menganggap serius pencapaian mutu, memahami bahwa sebagian besar rahasia mutu 

berakar dari mendengar dan merespon secara simpatik terhadap kebutuhan dan 

keinginan para pelanggan mereka. Meraih mutu melibatkan keharusan melakukan 

segala hal dengan baik, dan sebuah rumah makan harus memposisikan pelanggan 

secara tepat dan proporsional agar mutu tersebut bisa dicapai.
13

  

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah 

usaha perbaikan terus menerus yang dilakukan oleh suatu badan usaha sehingga 

tujuan dapat dicapai dengan melibatkan segenap komponen dalam usaha tersebut 

sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Menurut Kotler 

definisi pelayanan adalah setiap tindakan yang dapat ditawarkan kepada pihak lain, 

yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan 

merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan 

pelanggan demi tercapainya kepuasan pada pelanggan itu sendiri. Kotler juga 

mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan sesudah 
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terjadinya transaksi. Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan 

menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering.
14

 

 Dalam hal pelayanan rumah makan seringkali terkait dengan unsur jasa. 

Sehingga pelayanan di rumah makan sering pula disebut sebagai jasa. Sejumlah ahli 

tentang jasa telah berupaya untuk merumuskan definisi jasa yang konklusif hingga 

sekarang belum ada satupun definisi yang diterima secara bulat. Kotler merumuskan 

jasa sebagai semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada 

pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan 

apapun. Menurut Zeithaml dan Bidner adalah jasa itu sebagai deeds (tindakan, 

prosedur, aktifitas); proses-proses, dan unjuk kerja yang intangible.
15

  

Leonard L. Berry mengemukakan ada 3 karakteristik jasa yaitu: 1) Lebih 

bersifat tidak berwujud dari pada berwujud (more intangible than tangible). 2) 

Produksi dan konsumsi bersamaan waktu (simultaneous production and 

consumption). 3) Kurang memiliki standar dan keseragaman (less standarized and 

uniform).
16

  

Karakteristik jasa, menurut Griffin adalah sebagai berikut: a) Intangibility 

(tidak berwujud). Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium 

sebelum jasa itu dibeli. b) Unstorability. Jasa tidak mengenal persediaan atau 
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penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Karakteristik ini juga disebut 

inseparability (tidak dapat dipisahkan), jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara 

bersamaan. c) Customization/Variability. Jasa didesain khusus yang memiliki 

berbagai jenis, tipe untuk kebutuhan pelanggan, sebagaimana pada jasa asuransi dan 

kesehatan.
17

  

Riset dan literatur manajemen jasa mengungkapkan bahwa jasa atau layanan 

memiliki empat karakteristik unik yang membedakannya dari barang dan berdampak 

pada strategi mengelola dan memasarkannya. Keempat karakteristik utama tersebut 

dikenal dengan istilah paradigma IHIP: Intangibility, Heterogeneity, Inseparability, 

dan Perishability.  

1. Intangibile Jasa bersifat intangible, artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, 

didengar atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Seorang pelanggan jasa tidak 

dapat menilai hasil dari sebuah jasa sebelum ia mengalami atau mengonsumsinya 

sendiri.
18

 

2. Heterogeneity/Variability/Inconsistency. Layanan bersifat sangat variabel atau 

heterogen karena merupakan non-standardized output, artinya bentuk, kualitas, dan 

jenisnya sangat beraneka ragam, tergantung pada siapa, kapan dan dimana layanan 

tersebut dihasilkan.
19
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3. Inseparability, Barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual, baru 

dikonsumsi; sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian 

diproduksi dan konsumsi pada waktu dan tempat yang sama.
20

 

4. Perishability, Perishability berarti bahwa jasa atau layanan adalah komoditas yang 

tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu datang, dijual 

kembali, atau dikembalikan.
21

 

Definisi kualitas layanan jasa (service of excellence) menurut Wyckop, 

sebagaimana dikutip oleh Tjiptono adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

Artinya, terdapat dua faktor utama yang dapat mempengaruhi kualitas jasa, yaitu 

expected service (layanan yang diharapkan) dan perceived service (layanan yang 

dirasakan).
22

  

Kualitas layanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir dengan 

kepuasan pelanggan serta persepsi positif terhadap kualitas layanan. Sebagai pihak 

yang membeli dan mengonsumsi produk atau jasa, pelanggan (dan bukan produsen 

atau penyedia jasa) yang menilai tingkat kualitas layanan sebuah perusahaan. 

Tantangannya, penilaian pelanggan terhadap kinerja layanan yang diterimanya 

bersifat subjektif, karena bergantung pada persepsi masing-masing individu.
23
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Sebuah perusahaan jasa harus menjaga kualitas jasa yang ditawarkan harus 

berada di atas saingan dan lebih hebat dari yang dibayangkan oleh pelanggan. 

Apabila kualitas jasa diterima oleh pelanggan lebih baik atau sama dengan yang ia 

bayangkan, maka ia cenderung akan mencobanya kembali. Akan tetapi, bila 

perceived services lebih rendah dari expected services, maka pelanggan akan kecewa 

dan akan berhenti berlangganan dengan rumah makan yang bersangkutan.
24

  

Serqual (service quality) dibangun atas adanya perbandingan dua faktor 

utama, yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima (perceived 

service) dengan layanan yang sesungguhnya yang diharapkan atau diinginkan 

(expected service). Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, maka layanan dapat 

dikatakan bermutu, sedangkan jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka 

layanan dikatakan tidak bermutu, dan apabila kenyataan sama dengan harapan, maka 

layanan tersebut memuaskan. Dengan demikian, service quality dapat didefinisikan 

sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas 

pelayanan yang mereka terima atau peroleh. Harapan para pelanggan pada dasarnya 

sama dengan layanan seperti apakah seharusnya diberikan oleh sebuah rumah makan 

kepada pelanggan. Harapan para pelanggan ini didasarkan pada informasi dari mulut 

ke mulut, kebutuhan pribadi, pengalaman di masa lampau, dan komunikasi eksternal 

(iklan dan berbagai bentuk promosi lainnya).
25
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Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas 

layanan adalah kegiatan membantu dan melayani pelanggan dalam sebuah kegiatan 

usaha dengan sebaik mungkin, bermula dari memenuhi kebutuhan pelanggan agar 

sesuai dengan harapan sehingga menjadikan pelanggan puas akan layanan yang 

diberikan oleh rumah makan dan berakhir pada loyalitas pelanggan.  

 

Dimensi Kualitas Layanan  

Leonard L. Berry dan Parasuraman dalam Marketing Services Competing Through 

yang dikutip oleh Kotler mengungkapkan ada 5 faktor dominan atau penentu kualitas 

jasa yaitu:  

1) Keandalan (reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai dengan 

yang dijanjikan terpercaya dan akurat, konsisten dan kesesuaian pelayanan.
26

 

Sedangkan menurut Kotler, penyajian jasa dapat dikatakan handal apabila memenuhi 

kriteria sebagai berikut: a) Memberikan layanan sesuai janji. b) Ketergantungan 

dalam menangani masalah layanan pelanggan c) Melakukan pelayanan pada saat 

pertama. d) Menyediakan layanan pada waktu yang dijanjikan e) Mempertahankan 

rekor bebas cacat.
27

 

 2) Daya tanggap (responsiveness), yaitu kemauan dari karyawan dan pemilik usaha 

untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat serta mendengar dan 
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mengatasi keluhan atau complain yang diajukan pelanggan.
28

 Daya tanggap 

(responsiveness) yang didalamnya terdapat kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan cepat dan tepat kepada pelanggan serta penyampaian 

informasi yang jelas.
29

  

3) Kepastian (assurance), yaitu berupa kemampuan karyawan untuk menimbulkan 

keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada 

pelanggan.
30

 Jaminan (assurance) yang mencakup pengetahuan, kompetensi, 

kesopanan, respek terhadap pelanggan yang dapat dipercaya, bebas dari bahaya, dan 

nama baik mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pada rumah makan tersebut.
31

 

4) Empati (emphaty), yaitu kesediaan karyawan dan pemilik usaha untuk lebih peduli 

memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan. Misalnya karyawan atau 

pemilik usaha harus mencoba menempatkan diri sebagai pelanggan. Jika pelanggan 

mengeluh maka harus dicari solusi untuk mencapai persetujuan yang harmonis 

dengan menunjukkan rasa peduli yang tulus.
32

 Empati (emphaty) meliputi kemudahan 

dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami 

kebutuhan pelanggan. Misalnya karyawan ramah dan berempati akan kebutuhan 

pelanggan, maka akan berpengaruh pada kepuasan.
33
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5) Berwujud (tangible), yaitu berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan 

berbagai materi komunikasi.
34

 Bukti fisik (tangibles) yang meliputi fasilitas fisik, 

gedung, perlengkapan dan peralatan yang digunakan, serta penampilan karyawan. 

Misalnya saja jika gedung kurang memadai, peralatan tidak lengkap, dan penampilan 

karyawan yang tidak rapi, maka akan menyebabkan pelanggan malas untuk dating 

kembali dan mereka akan mencari rumah makan lain yang memenuhi kebutuhan 

mereka.
35

  

Kemajuan ilmu pengetahuan akan mengakibatkan persaingan yang sangat 

ketat untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Kualitas pelayanan 

menjadi suatu keharusan yang dilakukan suatu bidang usaha agar mampu bertahan 

dan bersaing untuk mendapat kepercayaan pelanggan. Salah satu pendekatan kualitas 

jasa yang banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran adalah model SERVQUAL 

(service quality) yang dikembangkan oleh Parasuraman dkk. Jika kenyataannya sama 

atau lebih dari yang diharapkan maka layanan dapat dikatakan berkualitas dan 

memuaskan. Sebaliknya, jika kenyataannya tidak seperti yang diharapkan maka 

layanan dapat dikatakan tidak berkualitas atau tidak memuaskan. Parasuraman dalam 

Lupiyoadi
36
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Menurut Laksana
37

  kualitas adalah tingkat mutu yang diharapkan, dan 

pengendalian keragaman dalam mencapai mutu tersebut untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan.  Memberikan kualitas pelayanan yang baik maka perlu dibina hubungan 

yang erat, dalam hal ini adalah karyawan dengan pelanggan tersebut. Dengan 

demikian maka kualitas merupakan faktor kunci sukses bagi suatu bidang usaha 

seperti rumah makan.  

Kotler
38

 menyatakan bahwa pelayanan merupakan setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang ada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya 

dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan 

perilaku pelanggan demi tercapainya kepuasan pada pelanggan itu sendiri. Kotler 

juga mengatakan bahwa perilaku tersebut juga terjadi pada saat, sebelum, dan 

sesudah transaksi. Pada umumnya pelayanan bertaraf tinggi akan menghasilkan 

kepuasan yang tinggi serta transaksi ulang yang lebih sering. Sedangkan Kasmir
39

  

mengemukakan bahwa suatu perusahaan atau dalam hal ini rumah makan harus ada 

pelayanan yang baik, jika sebuah bisnis seperti rumah makan ingin dianggap baik, 

maka mereka harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik.  
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Menurut Kotler
40

  kualitas pelayanan adalah bentuk penilaian pelanggan 

terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat pelayanan yang diharapkan. 

Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, 

maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Kepuasan yang telah 

terbentuk dapat mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian ulang dan 

nantinya akan menjadi pelanggan setia.   

Kualitas pelayanan menurut Supranto
41

 adalah sebuah kata yang bagi 

penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan maksimal. Service 

Quality yaitu membandingkan persepsi pelanggan atas layanan yang benar-benar 

mereka terima dengan layanan sesungguhnya yang mereka harapkan. Kualitas 

pelayanan menjadi hal utama yang harus diperhatikan serius oleh pihak rumah 

makan, yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh rumah makan 

tersebut. Sehingga kualitas pelayanan yang diterima pelanggan dinyatakan besarnya 

perbedaan antara harapan atau keinginan pelanggan dengan tingkat persepsi mereka. 

Zeithaml, dalam Laksana
42

 Pelayanan (Service) menurut Kotler dalam Laksana
43

  

yaitu setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak 

lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan 

apapun. Pelayanan merupakan faktor yang sangat penting khususnya bagi perusahaan 
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yang bergerak dibidang bisnis makanan seperti rumah makan. Pelayanan pelanggan 

ini sangat penting artinya bagi kehidupan suatu perusahaan, karena tanpa pelanggan, 

maka tidak akan terjadi transaksi jual beli diantara keduanya. Untuk kegiatan 

pelayanan rumah makan haruslah berorientasi pada kepuasan pelanggan.  

 

 

 

 

 

Kualitas Pelayanan Dalam Perspektif Ekonom Islam 

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu bidang usaha seyogyanya tidak 

hanya bertujuan untuk memberikan kepuasan semata. Sebagai seorang muslim dalam 

memberikan pelayanan haruslah mendasarkan pada niai-nilai syariah guna 

mewujudkan nilai ketakwaan sekaligus membuktikan konsistensi keimanannya dalam 

rangka menjalankan misi syariat Islam. Tentunya hal tersebut dilakukan tidaklah 

hanya berorientasi pada komitmen materi  

semata, namun sebagai bagian dari nilai ibadah. 

Minat pembelian ulang merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang 

dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan 

ketidakpuasan timbul apabila pelayanan tidak memenuhi harapan pelanggan.
44
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Ada 6 (enam) karakteristik pelayanan dalam pandangan Islam yang dapat 

digunakan sebagai panduan, antara lain:
45

 

Jujur yaitu sikap yang tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada adakan fakta, 

tidak berkhianat serta tidak pernah ingkar janji. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an Surat 

Asy-Syu'ara (26 : 181-183)  

 

Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang 

merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus dan janganlah kamu 

merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi 

dengan membuat kerusakan. 
46

 

 

Bertanggung jawab dan terpercaya (Al-Amanah) yaitu suatu sikap dalam 

menjalankan bisnisnya selalu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 

Tidak Menipu (Al-Kazib) yaitu suatu sikap yang sangat mulia dalam menjalankan 

bisnisnya adalah tidak pernah menipu. seperti praktek bisnis dan dagang yang 

diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak pernah menipu. 
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Menepati janji dan tidak curang yaitu suatu sikap pebisnis yang selalu menepati janji 

baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pebisnis.  

Melayani dengan rendah hati (Khidmah) yaitu sikap ramah tamah, sopan santun, 

murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab.  

Tidak melupakan akhirat yaitu ketika sedang menjalankan bisnisnya tidak boleh 

terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan 

meninggalkan keuntungan akhirat. sehingga jika datang waktu shalat, mereka wajib 

melaksanakannya sebelum habis waktunya.  

Dalam pandangan Islam yang dijadikan tolok ukur untuk menilai kualitas 

pelayanan terhadap pelanggan yaitu standarisasi syariah. Islam mensyari'atkan 

kepada manusia agar selalu terikat dengan hukum syara' dalam menjalankan setiap 

aktivitas ataupun memecahkan setiap permasalahan. Di dalam Islam tidak mengenal 

kebebasan berakidah ataupun kebebasan  

beribadah, apabila seseorang telah memeluk Islam sebagai keyakinan aqidahnya, 

maka baginya wajib untuk terikat dengan seluruh syariah Islam dan diwajibkan untuk 

menyembah Allah SWT sesuai dengan cara yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, 

variabel- variabei yang diuji tidaklah murni menggunakan teori konvensional saja, 

namun menjadikan syariah sebagai  

standar penilaian atas teori tersebut. 

Reliability (kehandalan) adalah kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat serta memuaskun. Artinya pelayanan yang 



 

dibcrikan handal dan bertanggung jawab, karyawan sopan dan ramah.
47

 Bila ini 

dijalankan dengan baik maka pelanggan merasa sangat dihargai. Sebagai muslim, 

telah ada contoh teladan yang tentunya  

bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan aktifitas perniagaan. Seorang muslim 

harus melaksanakan jasa kepada pelanggan dengan meniru teladan Rasullullah. 

Allah SWT telah berfirman: (QS. Al Ahzab (33: 21).  

 

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik  

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 

hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. 
48

 

Responsivness (daya tanggap) adalah suatu respon/kesigapan karyawan dalam 

membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. Dalam 

islam kita harus selalu menepati komitmen seiring dengan promosi yang 

dilakukan oleh sebuah usaha. Apabila perusahaan tidak bisa menepati komitmen 

dalam memberikan pelayanan  

yang baik, maka risiko yang akan terjadi akan ditinggalkan oleh pelanggan. Lebih 

dari itu, Allah SWT telah berfirman: 
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 (QS. Al Maidah 5: 1).  

 

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) 

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum- hukum menurut yang dikehendaki-Nya".
49

 

 

Assurance (jaminan) adalah kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap 

makanan dan pelayanan secara tepat, kualitas, keramah-tamahan, perkataan atau 

kesopanan dalam memberikan pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi 

dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan  

pelanggan terhadap rumah makan. Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, 

hendaklah selalu memperhatikan etika berkomunikasi supaya tidak melakukan 

manipulasi pada waktu menawarkan makanan maupun berbicara dengan kebohongan 

sehingga rumah makan tetap mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, dan yang 

terpenting adalah tidak melanggar  
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syariat dalam bermuamalah. Allah SWT telah mengingatkan sebagaimana yang 

termaktub daiam (QS. An Nisa [4]:29).  

 

 Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama suka di antara kamu. 
50

 

Emphaty (perhatian) adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan perhatian 

yang bersifat individual atau pribadi kepada para pelanggannya. Perhatian yang 

diberikan oleh rumah makan kepada pelanggan haruslah dilandasi dengan aspek 

keimanan dalam rangka  

mengikuti seruan Allah SWT untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Allah telah 

berfirman:  

 

 

(QS. An Nahl 16:9).  

 

Artinya:"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan 
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keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran. 
51

  

Tangibles (bukti fisik) adalah suatu bentuk penampilan fisik contohnya adalah 

gedung, kamar, tempat parkir, media komunikasi dan hal-hal yang lainnya yang 

bersifat fisik. Bahwa dalam menjalankan operasional sebuah usaha harus 

memperhatikan sisi penampilan fisik para pengelola maupun karyawannya dalam hal 

berbusana yang santun,  

beretika, dan syar'i. Hal ini sebagaimana yang telah Allah Swt firmankan  

dalam (QS. Al A'raf,7:26) 

 

Artinya:"Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian 

untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah 

yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan 

Allah, mudah- mudahan mereka selalu ingat".
52

  

B. Minat Pembelian Ulang  

Fishbein dan Ajzen menjelaskan hubungan antara sikap, minat dan perilaku 

yang dikenal dengan model intensi perilaku (Fishbein 's Behavioral Intention Model) 

atau dikenal dengan teori Reasoned Action. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku 

seseorang sangat tergantung      pada  minatnya, sedangkan minat berperilaku 
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seseorng sangat tergantung pada sikap dan norma subyektif atas perilaku. Keyakinan 

atas akibat perilaku sangat mempengaruhi sikap dan norma subyektifnya. Sikap 

individu terbentuk dari kombinasi antara keyakinan dan evaluasi tentang keyakinan 

seorang pelanggan.
53

 

Fisbein dan Ajzen (l975) mengatakan bahwa keyakinan menunjukkan 

informasi yang dimiliki seseorang tentang suatu obyek. Berdasarkan informasi, sikap 

atau perilaku terhadap suatu obyek merupakan suatu yang menguntungkan atau 

merugikan. Berbagai Informasi yang  

diterima pada diri seseorang inilah yang disebut pengetahuan, sedangkan individu 

dapat terpengaruh atau tidak terpengaruh sangat tergantung pada kekuatan 

kepribadian individu dalam menghadapi orang lain. Berikut ini adalah tahap-tahap 

proses keputusan pelanggan, sedikitnya  

mempunyai lima tahap yaitu: 
54

 

Menganalisa atau pengenalan kebutuhan dan keinginan. Penganalisaan ditujukan 

terutama untuk mengetahui adanya kebutuhan dan keinginan yang belum 

terpenuhi atau terpuaskan  

Pencarian informasi dan penilaian sumber-sumber. Pencarian informasi yang 

bersifat aktif dapat berupa kunjungan ke beberapa toko untuk membuat 

perbandingan harga dan kualitas makanan. Sedangkan pencarian informasi pasif, 
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mungkin hanya dengan membaca suatu pengiklanan di majalah atau surat kabar 

tanpa tujuan khusus dalam pikirannya tentang gambaran produk yang diinginkan.  

Penilaian dan seleksi terhadap alternatif pembelian Tahap ini meliputi dua tahap, 

yaitu: menetapkan tujuan pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi 

terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembeliannya.  

Keputusan untuk membeli merupakan proses dalam pembelian yang nyata, 

banyak orang yang menemui kesulitan dan membuat keputusan. Oleh karena itu 

perusahaan dapat mengusahakan untuk menyederhanakan pengambilan keputusan 

yang akan dilakukan oleh para pelanggan.  

Perilaku sesudah pembelian. Perilaku ini sangat penting bagi pemilik usaha 

karena dapat mempengaruhi penjualan ulang den juga mempengaruhi ucapan-

ucapan pembeli kepada pihak lain tentang produk perusahaan.  

Bentler dan Speckart memberikan model lain yang menampilkan suatu 

variabel tambahan dari model sikap terhadap perilaku dari Fishbein yaitu perilaku 

yang lampau (past behavior) dapat mempengaruhi minat beli (intention) secara 

langsung terhadap perilaku yang akan datang (future behavior) yang dikutip oleh 

Salamatun Asakdiyah, sedangkan menurut Kotler, karakter pembeli akan menentukan 

proses keputusan pembelian, dan akhirnya melakukan keputusan pembelian.
55

  

Proses pembelian pelanggan melalui pengenalan masalah, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian. 
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Perilaku setelah pembelian akan menimbulkan sikap puas atau tidak puas pelanggan. 

Hal ini berarti keputusan pelanggan merupakan fungsi harapan pembeli atas produk 

atau kinerja yang dirasakan.
56

  

 

 

 

 

Definisi Operasional Variabel  

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian.
57

  

l. Variabel Independen  

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan. Kualitas 

pelayanan adalah tingkat keunggulan pelayanan yang dapat memenuhi keinginan 

pelanggan yang diberikan rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung. 

Kualitas pelayanan diukur dengan lima indikator pelayanan (keandalan, cepat 

tanggap, kepastian, empati, dan bukti fisik).  

 

2.Variabel Dependen  
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Variabel dependen adalah variabel yang mempunyai ketergantungan antara variabel 

satu dengan variabel lain, atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. 

Dalam penelitian ini minat pembelian ulang.  

Dalam melakukan analisis, perlu kiranya memperhatikan variabel-variabel yang 

berhubungan penelitian tersebut.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 

Daftar Variabel, Indikator, dan Sub Indikator Penelitian 

 

Variabel  

 

Indikator  

 

 

Sub Indikator Sumber  

 

 

Skala  

Pengukuran  

Variabel  

Item  

pertanyaan  

nomor  

Independen  

(X)  

 

 

 

 

Kualitas  

Pelayanan  

(X)  

 

 

I Kehandalan 

(Reliability)/X1  

merupakan 

kemampuan  

memberikan  

pelayanan segera, 

akurat dan  

memuaskan 

diukur dengan  

pelayanan tidak 

berbelit-belit.  

Rambat  

 

Lupioadi  

 

 

Ordinal  

 

 

X1.l  

 

X1.2  

X1.3 

X1.4 



 

  2.Cepat tanggap 

(Responsiveness) 

X2  

Merupakan 

keinginan  

karyawan 

membantu 

pelanggan dalam 

memberikan 

pelayanan 

dengan tanggap; 

diukur dengan 

selalu siap 

membantu 

memberikan 

tanggapan yang 

baik terhadap 

keluhan 

pelanggan dan 

penyampaian  

informasi yang 

mudah di 

mengerti.  

Rambat  

 

Lupioadi  

 

 

Ordinal  

 

 

X2.1 

X2.2  

X2.3  

X2.4  

 

 

  3.Jaminan 

(Assurance) / X3  

merupakan 

pengtahuan,  

kemampuan, 

kesopanan dan  

sifat yang dapat 

dipercaya yang  

dimiliki 

karyawan diukur 

dengan 

keterampilan  

pembimbing, 

pelayanan yang  

ramah dan sopan, 

kualitas 

produk/pelayanan 

jasa yang  

diberikan sesuai 

Rambat  

 

Lupioadi  

 

 

Ordinal  

 

 

X3.1 

X3.2  

X3.3 

X3.4  

 

 



 

promosi yang 

ada, dan 

pengetahuan 

pembimbing 

mengenai 

penanganan 

pelayanan.  

  4. Empati 

(Emphaty)/ X4  

Merupakan 

perhatian  

pribadi,  

memahami 

kebutuhan  

pelanggan; 

diukur dengan 

perhatian 

pembimbing 

dengan  

sungguh-sungguh 

dan tidak  

membedakan 

status social 

dalam pelayanan.  

Rambat  

Lupioadi  

 

 

Ordinal  

 

 

X4.1 

X4.2  

X4.3  

 

 

 

 

 

 5.Bukti fisik 

(Tangibles)/X.5  

merupakan 

fasilitas fisik dan  

perlengkapannya  

termasuk 

karyawan 

diukur dengan  

kondisi dan 

lokasi  

tempat/gedung, 

interior, dan  

penampilan 

karyawan.  

Rambat  

Lupioadi  

 

 

Ordinal  X5.1  

X5.2  

X5.3 

X5.4  

X5.5  

 

 

Dependen 

(X)  

 

Minat  

Pembelian  

Ulang  

( Y. ) 

Merupakan 

kegiatan   

mengkonsumsi 

kembali suatu  

Nadya  

Oktaviani  

 

 

Ordinal  Y1.1  

Yl.2  

Yl.3  



 

produk karena 

kepuasan yang   

diciptakan dan 

dalam jumlah 

besar   

 

 

  

4. Kerangka Berfikir  

Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang penulis gambarkan untuk mempermudah 

mengetahui arahan tujuan penelitian ini. Adapun kerangka pemikiran pada gambar 

2.2 ialah sebagai berikut:  

Gambar 2.2: Model Kerangka Pemikiran  

Dimensi Kualitas Jasa 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 2.2 di atas maka akan diajukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh pelayanan terhadap minat pembelian ulang. Pelayanan jasa dapat dilihat 

dari dimensi kualitas jasa, hal tersebut dapat dilihat pada X1 kehandalan, X2 cepat 

tanggap, X3 jaminan, X4 empati, X5 bentuk fisik. Dari kelima dimensi tersebut dapat 

diketahui indikator apa saja yang dapat berpengaruh secara simultan terhadap minat 

pembelian ulang.  

Layanan Jasa 

Keandalan (Reliability): X1 

1. T

anggapan(Responsiveness):X2 

2. J

aminan (Assurance): X3 

3. E

mpaty (Empathy): X4 

4. B

erwujud (Tangible): X5 
 

Minat Beli Kembali 

Pelanggan 



 

 

Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah. 

Hipotesis tersebut akan ditolak jika ternyata salah, dan akan diterima jika fakta- fakta 

membenarkan. Oleh karena itu, pada penulisan skripsi ini, hipotesis diartikan sebagai 

dugaan sementara atau pendapat yang masih lemah sehingga perlu dibuktikan 

kebenarannya. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada 

hubungan antar variabel berikut: dalam penelitian ini minat pembelian ulang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: reliability, responsiveness, assurance, 

empathy, dan tangible. Berikut ini adalah penjelasan hubungan keterkaitan antara 

variabel independent dengan variabel dependent.  

1. Pengaruh reliability terhadap minat pembelian ulang.  

Kehandalan (reliability) yaitu kemampuan sebuah usaha untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan apa yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja 

harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang 

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

akurasi yang tinggi. Pemenuhan janji dalam pelayanan akan mencerminkan 

kredibilitas usaha tersebut.
58

 Kehandalan (reliability) adalah pemenuhan janji 

pelayanan segera dan memuaskan dari perusahaan. Atribut—atribut yang berada 

dalam dimensi ini antara lain adalah  
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Memberikan pelayanan sesuai janji. 

Pertanggungjawaban tentang penanganan pelanggan akan masalah pelayanan. 

Memberikan pelayanan yang baik saat kesan pertama kepada pelanggan, dan 

tidak membedakannya satu dengan yang lainnya. 

Memberikan pelayanan tepat waktu.  

Memberikan informasi kepada pelanggan tentang kapan pelayanan yang 

dijanjikarr akan direalisasikan.  

Hubungan kehandalan dengan minat pembelian ulang adalah kehandalan 

mempunyai pengaruh positif terhadap minat pembelian ulang. Semakin baik persepsi 

pelanggan terhadap kehandalan sebuah usaha maka minat pembelian ulang juga akan 

semakin tinggi. Dan jika persepsi pelanggan terhadap kehandalan buruk, maka minat 

pembelian ulang juga akan semakin rendah. Atas dasar uraian di atas, maka dapat 

disajikan hipotesis sebagai berikut:  

H1 = Kehandalan/reliability berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

pembelian ulang. 

Pengaruh responsiveness terhadap minat pembelian ulang 

Pengaruh responsiveness yaitu respon atau kesigapan karyawan dalam 

membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, yang 

meliputi kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam 

menangani transaksi serta penanganan keluhan pelanggan. Daya tanggap 

(responsiveness) yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan 

yang cepat/responsif dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi 



 

yang jelas. Membiarkan pelanggan menunggu merupakan persepsi yang negatif 

dalam kualitas pelayanan.
59

 Berdasarkan banyak studi yang dilakukan, ada satu hal 

yang sering membuat pelangan kecewa, yaitu pelanggan sering diping-pong saat 

membutuhkan informasi, dari karyawan yang satu dioper ke karyawan yang lain, 

kemudian karyawan yang lain tidak mengetahui atau menjawab hal apa yang 

diinginkan oleh pelanggan. Daya tanggap/ketanggapan yang diberikan oleh rumah 

makan dengan baik akan meningkatkan kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan. 

Sedangkan atribut - atribut yang ada dalam dimensi ini adalah:  

Memberikan palayanan yang cepat.  

Kerelaan untuk membantu/menolong pelanggan.  

Siap dan tanggap untuk menangani respon permintaan dari para pelanggan. 

Hubungan daya tanggap dengan minat pembelian ulang adalah daya tanggap 

mempunyai pengaruh positif terhadap minat pembelian ulang. Semakin baik persepsi 

pelanggan terhadap daya tanggap perusahaan maka minat pembelian ulang juga akan 

semakin tinggi. Dan jika persepsi pelanggan terhadap daya tanggap buruk maka 

minat pembelian ulang juga akan semakin rendah. Atas dasar uraian di atas, maka 

dapat disajikan hipotesis sebagai berikut:  

H2 = Daya tanggap/responsiveness berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

pembelian ulang.  

 

Pengaruh Assurance terhadap Minat pembelian ulang  
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Keyakinan (assurance) adalah pengetahuan terhadap makanan secara tepat, 

kesopansantunan karyawan dalam memberi pelayanan, keterampilan dalam 

memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan dan kemampuan 

dalam menanamkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan terhadap rumah makan. 
60

 

Yaitu meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuannya terhadap menu makanan 

secara tepat, keramahtamahan, perhatian dan kesopanan, ketrampilan dalam 

memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan dalam 

memanfaatkan jasa yang ditawarkan dan kemampuan dalam menanamkan 

kepercayaan pelanggan terhadap usaha rumah makan, sifat dapat dipercaya yang 

dimiliki para karyawan, bebas dari bahaya, resiko atau pun keraguan. Pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan para karyawan rumah makan dapat menumbuhkan 

rasa percaya para pelanggan kepada rumah makan. Atribut-atribut yang ada dalam 

dimensi ini adalah: 
61

  

Karyawan yang memberi jaminan berupa kepercayaan diri kepada pelanggan. 

Membuat pelanggan merasa aman saat menggunakan jasa pelayanan rumah 

makan. 

Karyawan yang sopan.  
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Karyawan yang memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat menjawab 

pertanyaan dari pelanggan. 

Adanya jaminan keamanan dari suatu pihak rumah makan akan membuat 

pelanggan merasa aman dan tanpa ada rasa ragu-ragu untuk datang dan membeli 

kembali produk makanan yang disediakan rumah makan Puti Minang Rajabasa 

Bandar Lampung.  

Kesopanan dan keramahan dari pihak rumah makan akan membuat 

pelanggan merasa dihargai sehingga mereka puas dengan pelayanan yang diberikan 

oleh rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung. Hubungan jaminan 

dengan minat pembelian ulang adalah jaminan mempunyai pengaruh positif terhadap 

minat pembelian ulang. Semakin baik persepsi pelanggan terhadap jaminan yang 

diberikan oleh pihak rumah makan maka minat pembelian ulang juga akan semakin 

tinggi. Dan jika persepsi pelanggan terhadap jaminan yang diberikan oleh rumah 

makan buruk maka minat pembelian ulang juga akan semakin rendah. Atas dasar 

uraian di atas, maka dapat disajikan hipotesis sebagai berikut:  

H3 = Jaminan/Assurance berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

pembelian ulang.  

 

Pengaruh Enphaty terhadap Minat pembelian ulang  

Empati (emphaty) yaitu perhatian dengan memberikan sikap yang tulus dan 

berifat individual atau pribadi yang diberikan pihak rumah makan kepada pelanggan 

seperti kemudahan untak menghubungi pihak rumah makan, kemampuan karyawan 



 

untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan usaha pemilik rumah makan untuk 

memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan. Dimana mereka diharapkan 

memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan 

pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi 

pelanggan.
62

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan kepedulian yaitu perhatian khusus 

atau individu terhadap segala kebutuhan dan keluhan pelanggan, dan adanya 

komunikasi yang baik antara pihak rumah makan dengan pelanggan. Dengan adanya 

perhatian khusus dan komunikasi yang baik dari pihak rumah makan atas pelanggan 

akan berpengaruh juga pada minat pembelian ulang, karena pelanggan akan merasa 

diperhatikan rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung yaitu apa yang 

dibutuhkan dan dikeluhkannya ditanggapi secara baik oleh pihak rumah makan Puti 

Minang. Atribut-atribut yang ada dalam dimensi ini adalah  

Memberikan perhatian individu kepada pelanggan 

Karyawan yang mengerti keinginan dari para pelanggannya  

Hubungan kepedulian dengan minat pembelian ulang adalah kepedulian 

mempunyai pengaruh positif terhadap minat pembelian ulang. Semakin baik persepsi 

pelanggan terhadap kepedulian yang diberikan oleh rumah makan Puti Minang maka 

minat pembelian ulang juga akan semakm tinggi. Dan jika persepsi pelanggan 

terhadap kepedulian yang diberikan oleh rumah makan Puti Minang buruk maka 
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minat pembelian ulang juga akan semakin rendah. Atas dasar uraian di atas, maka 

dapat disajikan hipotesis sebagai berikut: 

H4 = Empati/kepedulian berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

pembelian ulang. 

 

Pengaruh tangible terhadap Minat pembelian ulang pelanggan  

Karena suatu bentuk jasa tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium dan tidak bisa 

diraba maka aspek wujud fisik menjadi penting sebagai ukuran dari pelayanan. 

Pelanggan akan menggunakan indera penglihatan untuk menilai suatu kualitas 

pelayanan. 

Wujud fisik (tangible) adalah kebutuhan pelanggan yang berfokus pada 

fasilitas fisik seperti gedung dan ruangan, tersedia tempat parkir, kebersihan, kerapian 

dan kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan, sarana komunikasi serta 

penampilan karyawan. Bukti fisik yang baik akan mempengaruhi persepsi pelanggan. 

Pada saat yang bersamaan aspek ini juga merupakan salah satu sumber yang 

mempengaruhi harapan pelanggan. Karena dengan bukti fisik yang baik maka 

harapan pelanggan menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu merupakan hal yang penting 

bagi perusahaan untuk mengetahui seberapa jauh aspek wujud fisik yang paling tepat, 

yaitu masih memberikan impresi positif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan 

tetapi tidak menyebabkan harapan pelanggan yang terlalu tinggi sehingga dapat 



 

memenuhi kebutuhan pelanggan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

63
Atribut-atribut yang ada dalam dimensi ini adalah:  

Peralatan yang modern  

Fasilitas yang menarik  

Hubungan wujud fisik dengan minat pembelian ulang adalah wujud fisik 

mempunyai pengaruh positif terhadap minat pembelian ulang. Semakin baik persepsi 

pelanggan terhadap wujud fisik maka minat pembelian ulang juga akan semakin 

tinggi. Dan jika persepsi pelanggan terhadap wujud fisik buruk maka minat 

pembelian ulang juga akan semakin rendah.
64

 

Atas dasar uraian di atas, maka dapat disajikan hipotesis sebagai berikut:  

H5 =  Bukti fisik/tangible berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

pembelian ulang. Berdasarkan uji statistik, penulis menggunakan hipotesis nol. 

Dalam hipotesis yang penulis buat adalah hipotesis Ho dan Hi.
65

  

Ho: "Kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian 

ulang pada rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung  

Hi: "Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian ulang pada 

rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 



 

1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan Penelitian lapangan (field 

research) yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian 

lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus 

dan realitas apa yang terjadi saat di tengah masyarakat, jadi mengadakan 

penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini berkecamuk dan 

mengekspresikan dalam bentuk gejala dan proses sosial.
66

 

Dalam penulisan ini dilakukan dengan langsung terjun kelapangan untuk 

menganalisa pelayanan pada rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar 

Lampung. Selain itu juga menggunakan penelitian kepustakaan (liberary 

research) guna membantu melengkapi data dalam skripsi ini. Penelitian 

kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data 

serta informasi dengan bermacam-macam teori yang terdapat di ruang 

perpustakaan, berupa buku-buku serta dokumen.
67

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif yaitu analisis data yang didasarkan informasi numerik atau kuantitas, 

dan biasanya diasosiasikan dengan analisis statistik.  
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2. Sumber Data 

Dalam Penelitian ini data yang diperoleh terdiri dari: 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari observasi pada rumah 

makan puti minang, serta menyebarkan angket kepada pelanggan rumah 

makan. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, laporan dan arsip-

arsip, seperti buku-buku kualitas pelayanan, ekonomi Islam, serta literatur lain 

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dengan sumber primer dan 

skunder diharapkan memperoleh data yang akurat sesuai dengan yang 

diharapkan dalam penelitian dan dapat menemukan jawaban atas 

permasalahan. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau keseluruhan unit atau 

manusia, dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri 

yang sama.
68

 populasi pada penelitian ini sebanyak 157.182 pengunjung yang 

pernah berkunjung ke rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
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populasi.
69

 Penentuan sampel dilakukan dengan nonprobability sampling Dengan 

teknik accidental sampling. Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.
70

 Teknik accidental sampling 

adalah sampel yang di ambil dari siapa saja yang kebetulan ada, misalnya 

menanyakan siapa saja dijumpainya di tengah jalan untuk meminta pendapat 

mereka tentang sesuatu seperti kenaikan harga, keluarga berencana, peraturan 

lalu lintas, dan sebagainya.
71

 

Dalam hal ini, peneliti melakukan sampling terhadap para pengunjung 

yang berkunjung ke rumah makan Puti Minang. Besarnya sampel yang diambil 

dihitung berdasarkan rumus Slovin yaitu: 

 21 e
n






 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah Populasi 

2e = persen kelonggaran ketidaktelitian (10%). 
72
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Berdasarkan rumus di atas besarnya sampel dalam penelitian ini adalah: 

 2
1.0852.1571

852.157


n = 99,93 = 100 (hasil pembulatan) 

 

. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati tingkat pelayanan di 

rumah makan puti minang. 

 

  

b. Metode Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk 

mendapatkan keterangan-keterangan melalui penyebaran angket/ kuesioner 

dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan 

kepada penulis. Angket diberikan kepada pengujung rumah makan puti 

minang Rajabasa Bandar Lampung. 

c. Metode Dokumentasi 

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, 

transkrip, buku surat kabar, majalah dan sebagainya. Penulis mengumpulkan 

data dari buku-buku yang tersedia di perpustakaan, skripsi-skripsi, jurnal dll. 



 

 

5. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian.
73

 

1. Variabel Independen 

Variabel independen sering disebut dengan variabel bebas merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat).
74

 Variabel independen dalam 

penelitian ini   adalah   kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah tingkat 

keunggulan pelayanan yang dapat diharapkan memenuhi keinginan 

pelanggan yang diberikan Rumah Makan Puti Minang Bandar Lampung. 

Kualitas pelayanan diukur dengan lima indicator pelayanan (keandalan, 

cepat tanggap, kepastian, empati, dan bukti fisik). 

 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas.
75

 Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel dependen yaitu kepuasan pelanggan dan minat beli kembali.  

Dalam penelitian ini, operasional variabel penelitian dan pengkuran 

variabel dapat dilihat pada tabel 3.2 
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Tabel 3.2 

Variabel, definisi, indikator dan skala pengukuran variabel penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator Sumber 
Skala 

Ukur 
Item Pertanyaan 

Independe

n  (X) 

Kualitas 

Pelayanan 

(X) 

1. Tangible (Bukti 

Fisik) (X1) 

merupakan 

penampilan 

fasilitas fisik, 

peralatan, personel, 

dan bahan 

komunikasi 

Arosmiati Ordinal  Penyediaan fasilitas yang 

lengkap dari pihak Rumah 

Makan  bagi para 

pengunjung(X1.1) 

 

Suasana dan kondisi 

ruangan dalam Rumah 

Makan  nyaman dan 

aman(X1.2) 

 

Karyawan Rumah Makan  

memiliki sikap yang 

sopan dan santun (X1.3) 

 

Pihak Rumah Makan  

menyediakan tempat 

parkir yang luas dan 

nyaman bagi pengunjung 

(X1.4) 

 

Karyawan Rumah Makan 

Puti Minang telah 

mengenakan pakaian 

seragam yang sesuai 

syari’at Islam (X1.5) 

 

  2. Keandalan 

(reliability) (X2) 

merupakan 

kemampuan untuk 

melaksanakan jasa 

yang dijanjikan 

dengan andal dan 

akurat 

Arosmiati Ordinal 1. Karyawan dapat 

menangani masalah 

dengan tepat(X2.1) 

 

Karyawan dengan tepat 

dalam pemberian 

keinginan pengunjung 

(X2.2) 



 

 

Karyawan dengan cepat 

dalam transaksi 

pembayaran. (X2.3) 

Karyawan Rumah Makan 

Puti Minang menunjukan 

sikap yang baik dan 

senantiasa mengajak 

kepada kebaikan serta 

tidak melanggar syari’at 

Islam(X2.4) 

 

  3. Responsivitas 

(responsivenees) 

(X3) merupakan 

kesediaan 

membantu 

pelanggan dan 

memberikan 

layanan tepat 

waktu 

Arosmiati Ordinal Karyawan rumah Makan 

selalu menanggapi 

keluhan pengunjung dan 

segera memperbaiki 

pelayanan yang kurang 

(X3.1) 

 

Karyawan rumah Makan 

Puti Minang senantiasa 

menepati komitmen yang 

telah dibuatnya(X3.2) 

 

Karyawan membantu 

kesulitan pelanggan dalam 

penggunaan layanan 

(X3.3) 

 

Karyawan rumah Makan  

bertindak cepat pada saat 

pelanggan 

berkunjung.(X3.4) 

Karyawan rumah Makan  

dapat merespon  keluhan 

pengunjung dengan cepat 

dan bersungguh 

sungguhX3.5 

 

  4. Jaminan 

(assurance) (X4) 

merupakan 

Arosmiati Ordinal Tersedianya kotak 

pengaduan keluhan pada 

Rumah Makan (X4.1) 



 

pengetahuan dan 

kesopanan 

karyawan serta 

kemampuan 

mereka untuk 

menunjukkan 

kepercayaan dan 

keyakinan 

 

Pemberian keamanan pada 

pengunjung yang 

berkunjung diRumah 

Makan X4.2 

 

Karyawan rumah Makan 

Puti Minang memiliki 

etika pelayanan yang 

sesuai syari’at Islam  X4.3 

 

Penyediaan rasa aman 

terhadap kekhawatiran 

pengunjung terhadap 

pelanggaran syari’at 

IslamX4.4 

 

 

Pengawasan yang serius 

dari pihak Rumah Makan  

untuk menghindari 

perzinahanX4.5 

  5. Empati (emphaty) 

(X5) merupakan 

kondisi 

memperhatikan 

dan memberikan 

perhatian pribadi 

kepada pelanggan 

Arosmiati Ordinal Dalam melayani 

pelanggan karyawan 

selalu dilandasi dengan 

keimanan dalam rangka 

menjalankan segala 

perintah Allah X5.1 

 

Pengunjung selalu 

diberikan peringatan 

apabila tergolong 

melanggar syari’at 

IslamX5.2 

 

Manajemen Rumah 

Makan selalu 

mengingatkan waktu 

shalat 5 waktu apabila 

telah tiba waktunya 

melalui Adzan X5.3 

 



 

Manajemen menyediakan 

mushala untuk 

peribadahan para 

pengunjungX5.4 

Dependen  

(Y) 

Kepuasan 

Pelanggan 

dan Minat 

beli (Y) 

Dapat diartikan 

dengan kepuasan 

pelanggan, dengan 

alasan pelanggan 

akan kembali 

berkunjung di 

Rumah Makan Puti 

Minang Bandar 

Lampung jika 

merasa puas 

terhadap apa yang 

diberi oleh 

perusahaan jasa. 

Kepuasan 

pelanggan 

merupakan perasaan  

senang  atau kecewa      

yang      dialami      

pengunjung Rumah 

Makan Puti Minang 

Bandar 

Lampungsetelah 

membandingkan 

antara persepsi 

kinerja (atau hasil) 

suatupelayanan 

dengan harapan-

harapannya. 

Yusuf 

Qardawi 

Ordinal Karyawan Rumah Makan 

Puti Minang memiliki 

sifat jujur sehingga saya 

merasa puas saat 

berkunjung Y1 

 

Kayawan dan manajemen 

Rumah Makan Puti 

Minang memiliki sifat 

amanah sehingga 

membuat saya merasa 

nyamanY2 

 

Saya merasa karyawan di 

Rumah Makan Puti 

Minang Bandar Lampung 

selalu mengajak pada 

kebenaran dan berbuat 

baikY3 

 

Saya merasa karyaan 

Rumah Makan Puti 

Minang Lampung dalam 

melayani tidak menujukan 

sifat angkuh dan melayani 

dengan penuh rendah hati. 

Y4 

 

 

A. Skala Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel independen (bebas) yaitu Bukti 

Fisik (Tangibles), Keandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), 

jaminan (Assurance), dan Perhatian (Emphaty) serta satu variabel terikat yaitu 



 

untuk mengukur kelima variabel tersebut digunakan instrumen pengukur yang 

berupa pernyataan dari masing-masing indikator untuk tiap-tiap variabel yang 

diajukan kepada responden melalui kuesioner. 

Dalam penelitian ini menggunakan pernyataan yang nantinya akan dianalisis 

secara kuantitaif dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah skala 

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial.
76

 Skala Likert mempunyai skala 

jawaban antara 1-5 yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Pemberian Skala 

Kualitas Pelayanan dan  

Pilihan jawaban Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju  4 

Netral  3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D 

 

B. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 

kuantitatif. Analisis deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk 

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi 
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ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.
77

 

Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh   kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan dalam perspektif ekonomi Islam. Oleh karena itu, 

model analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Analisis regresi linier berganda adalah studi mengenai ketergantungan 

satu variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen 

(bebas), yang bertujuan untuk memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata 

variabel dependen didasarkan nilai variabel independen yang diketahui.
78

 

Sebelum melakukan analisis regresi, untuk mendapatkan nilai yang baik, 

maka penulis perlu melakukan sebuah pengujian pada instrumen pengumpul data 

yang digunakan. Metode pengujian analisis data dalam hal ini adalah validitas 

dan reliabilitas. Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan validitas dan reliabilitas. 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument. Suatu instrument yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrument yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah.
79

 Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Dalam melakukan uji validitas ini, 
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penelitiakan menggunakan metode komputerisasi SPSS for Windows ver 18.0 dengan 

teknik pengujian bivariate pearson (produk momen pearson).
80

 Adapun rumus untuk 

menghitung validitas adalah:
81 

 

 

Keterangan 

R : koefisien validitas item yangdicari 

X    : skor responden untuk setiap item 

    : jumlah skor dalam distribusi X 

: jumlah skor dalam distribusiY 

: jumlah kuadrat masing-masingskor X 

: jumlah kuadrat masing-masingskor 

N  : jumlah responden 

Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, 

biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien pada taraf signifikansi 0 , 0 5 atau 5%.  

Artinya suatu  item  dianggap  valid  jika berkorelasi   signifikan   terhadap   skor   

total   atau   instrumen dinyatakan valid bila rhitung ≥ rtabel. Dalam penelitian ini r 

tabel diperoleh dari nilai signifikansi yang sebesar 0,05 dan N=100, sehingga nilai 

pada r tabel adalah 0,201. Maka bila hasil uji nilai instrumen lebih besar dari r tabel 
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maka instrumen yang diujikan dapat dinyatakan valid. 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya atau diandalkan. Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana alat pengukur 

dikatakan konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama.
82

 Suatu alat ukur dikatakan reliabilitas atau dapat dipercaya, apabila alat 

ukur yang digunakan stabil, dapat diandalkan, dan dapat digunakan dalam peramalan. 

Artinya data yang dikatakan reliabilitas adalah alat ukur yang digunakan bisa 

memberikan hasil yang sama walaupun digunakan berkali-kalioleh peneliti yang 

berbeda. 

Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas akan dilakukan dengan 

menggunakan metode Cronbach Alpha pada program SPSS. Suatu variabel dikatakan 

reliable jika memberikan Cronbach Alpha Coeficcient lebih dari 0,60.
83

 

Setelah tahap uji intrumen data dapat dikatakan valid dan reliabel, maka 

sebelum melakukan uji pada regresi liner berganda akan diawali dengan uji 

asumsi klasik. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Pada suatu penelitian kemungkinan akan munculnya masalah dalam 

analisis regresi sering dalam mencocokan model prediksi kedalam sebuah model 
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yang telah dimasukkan kedalam serangkaian data, masalah ini sering dengan 

masalah pengujian asumsi klasik yang di dalamnya termasuk pengujian normalitas, 

multikolinieritas dan heterokedasitas. 

 

 

 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dilakukan 

dengan menggunakan analisis grafik histogram dan penyebaran data yang 

terlihat dalam scatter plots serta normal probability plot.
84

 Proses pengujian 

normalitas data dilakukan dengan memperhatikan penyebaran data (titik) 

pada Normal  P-Plot  of  Regresión  Standirdized  Residual  dari variabel 

dependen, dimana: 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arahgaris 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3) Jika nilai uji kolmogorov-smirnov memiliki nilai signifikansi >0,05 

maka model regresi memenuhi asumsi nomalitas 
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4) Jika nilai uji kolmogorov-smirnov memiliki nilai signifikansi<0,05 maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi nomalitas. 

b. Uji Multikolinieritas 

Dalam permasalahan regresi linier berganda selain dilakukan uji diatas, 

juga perlu diadakan pengujian yang berkaitan dengan multikolinieritas, 

dikarenakan hal tersebut dapat mempengaruhi bisa tidaknya kesimpulan 

suatu analisa regresi berganda. Penggunaan uji multikolinieritas bertujuan 

untuk mengetahui ada tidak nya satu atau lebih variabel bebas mempunyai 

hubungan dengan variabel bebas lainnya.
85

 Gejala multikolinearitas dapat 

dilihat dari Variance Inflation Faktor (VIF) dan nilai tolerance. 

 Kedua ukuran ini menunjukkan sikap variabel independen manakah 

yang dijelaskan variabel independen lainnya. Tolerance mengukur 

variabilitas variable independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai 

VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 

atau sama dengan VIF ≥ 10. Nilai VIF dapat dihitung dengan rumus yaitu 

sebagai berikut: 

VIF =  
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan lain, jika variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas.
86

 Deteksi 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu dalam grfik dimana 

sumbu X danY telah diproduksi. Dasar pengambilan keputusan adalah: 

1. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur 

seperti gelombang, melebar, kemudian menyempit, maka terjadi 

heteroskedastisitas. 

2. Jika titik-titik ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Disamping itu dapat dilakukan uji Glejser yang meregres nilai absolut 

residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan 

secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka adaindikasi terjadi 

heteroskedastisitas.
87

 Model regresi yang baik adalah varian residualnya 

bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala 
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heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Glejser. 

Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai 

signifikasi variable independen dengan nilai tingkat kepercayaan (α = 0,05). 

Apabila nilai signifikasi lebih besar dari nilai α (sig > α), maka dapat 

disimpulakan bahwa pada model regresi tidak terdapatgejala 

heteroskedastisitas.
88

 

 

 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t   dengan kesalahan 

pengganggu   pada periode t-1 atau sebelumnya. Menguji apakah dalam 

sebuah regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode 

t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Biasanya hal ini terjadi pada regresi yang datanya adalah 

timeseries atau berdasarkan waktu berkala. 

Metode Durbin Watson test hanya digunakan untuk autokorelasi 

tingkat satu (frist order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept 

(konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara   

variabel.
89

 Metode Durbin Watson ini mengasumsikan adanya frist order 
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autoregresive AR (1) dalam model. Hipotesis dari uji tersebut sebagai 

berikut: 

H0: ρ=0 

H1: ρ ≠ 0 

Artinya: jika d < du atau (4-d) <du, Ho ditolak pada tingkat 2α sehingga 

secara statistik terlihat bahwa adanya autokorelasi baik positif maupun 

negatif secara sigifikan. 

Autokorelasi muncul karena obser vasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama  lainnya. Masalah  ini timbul karena residual  

(kesalahan  pengganggu)   tidak  bebas  dari  satu observasi ke observasi 

lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (timeseries). Uji 

auto korelasi menggunakan uji Durbin-WatsonTest (DW). Keputusan ada 

tidaknya auto korelasi dilihat dari bila nilai DW terletak diantara nilai du dan 

4-du (du<DW<4-du), maka berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Model Analisis Data 

Model analisis yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian 

ini adalah regresi linier berganda. Regresi linier berganda merupakan metode 

pengembangan dari model regresi sederhana yang ditujukan untuk 

melakukan prediksi nilai variabel dependen (Y) dengan menggunakan lebih 

dari satu variabel independen (X1,X2,X3, dan seterusnya).
90
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Persamaan dalam regresi berganda adalah: 

Y =a+b1X1+b2X2+b3X3+b3X3+b4X4+b5X5                 

Keterangan: 

Y =tingkat kepuasan pelanggan dan minat beli kembali X1=faktor 

Tangibles (bukti langsung) 

X2= faktor Reliability (kehandalan) 

X3= faktor Responsiviness (daya tanggap) 

X4= faktor Assurance (jaminan) 

X5= faktor Emphaty (empati) 

a=nilai konstanta 

b =koefisien regresi 

Dari data yang sudah dikumpulkan dan tersusun secara sistematis 

kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 

menguraikan data dalam kalimat-kalimat yang jelas, terperinci, sehingga 

analisis akan mudah dilakukan dalam penarikan suatu kesimpulan. 

 

4. Pengujian Hipotesis 

Untuk membuktikan hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini 

dilakukan uji f dan uji t. dalam penelitian ini ditetapkan tingkat kepercayaan 

(confidence interval) = 95% ( = 5%). 

a. Uji F(simultan) 



 

Nilai statistik F adalah untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimaksudkan dalam persamaan regresi  secara 

bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen.
91

 Adapun untuk 

melakukan uji statistik tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan Ho (hipotesis nihil) dan Ha (hipotesis alternatif)  

a) Ho: variabel bebas (independen) secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat (dependen)  

b) Ha: variabel bebas (independen) secara simultan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat (dependen) 

2) Menentukan nilai α, yang dalam hal ini nilai alpha adalah sebesar 0.05 

atau 5% untuk melakukan uji nilai F ini,  peneliti akan menggunakan 

SPSS for windows 18.0 dan pada uji ini H0 akan tertolak jika F hitung> 

Ftabel atau nilai signifikansi <0.05. 

b. Uji Koefisien Determinansi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi(R
2
) pada prinsipnya untuk mengukur 

seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel 

terikatnya.  Apabila nilai koefisien determinansi dalam regresi semakin 

kecil (mendekati nol) berarti semakin kecil pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel dependennya. 
92
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Jadi uji R
2 

digunakan untuk mengukur besarnya persentase 

pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependennya. 

Apabila nilai koefisien determinan dalam model regresi semakin kecil 

(mendekati nol) berarti semakin kecil pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel dependennya. Sedangkan jika nilai 

mendekati nilai satu maka pengaruhnya semakin kuat. 

c. Uji T (Parsial) 

Ujit ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen.
93

 Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen. Prosedur 

pengujiannya sebagai berikut:  

Pengujian b1 (kepuasan)  

Prosedur pengujian b1 

1) Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

 : b1 = 0 Artinya kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan 

 : b1 ≠ 0 Artinya kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasanpelanggan 

2) Menentukan taraf signifikansi Taraf signifikansi menggunakan 0,05 

                                                             
93

DwiPriyatno,Op.Cit,h.68. 



 

3) Menentukan t hitung dan t tabel  

4) Pengambilan keputusan t hitung = t tabel atau – t hitung = - t tabel jadi 

H0 diterima t hitung > t tabel atau – t hitung < - t tabel jadi H0 ditolak 

5) Menetapkan kriteria pengujian yaitu:  

Ho: Kualitas Pelayanan secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. 

H1: Kualitas Pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel kepuasan pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian  

1. Sejarah Berdirinya Rumah Makan Puti Minang  

Rumah makan Puti Minang merupakan restoran yang menyajikan makanan 

khas padang. Pada awalnya pendirian rumah makan Puti Minang merupakan gagasan 

dari sang pemilik yaitu Hj Irmanita Kushadi, S.H. Alasan memilih rumah makan khas 

padang adalah karena bisnis yang menjanjikan untung yang sangat besar. Sehingga 

tidak mengherankan bila saat ini rumah makan khas padang tidak hanya popular di 

Sumatra Barat saja, namun tumbuh subur ke berbagai penjuru daerah di Indonesia, 

tak terkecuali Lampung.  

Sebagian besar masyarakat memilih rurnah makan padang karena kelezatan 

cita rasanya yang cocok dengan Iidah orang lndonesia, dan harga jualnya yang sesuai 

dengan kantong semua kalangan. Hal inilah yang menjadikan bisnis rumah makan 



 

padang selalu ramai  dikunjungi banyak orang. Selain masakannya yang khas 

bersantan pedas dan racikan bumbu yang lengkap, daya tarik rumah makan padang 

juga berbeda dibanding dengan rumah makan yang lainya. Masyarakat membutuhkan 

rumah makan yang cepat saji terlebih lagi dengan pesatnya kesibukan bisnis 

perkantoran dan gerak kehidupan yang serba cepat.  

Rumah makan Puti Minang menawarkan makanan dengan harga yang 

merakyat, rumah makan yang saat ini di provinsi Lampung telah memiliki 10 cabang 

ini menawarkan makanan dengan kisaran harga Rp. 10.000 - Rp. 15.000, selain itu 

pengunjung juga bisa menikmati berbagai macam jus seperti jus alpokat, mangga, 

melon, dengan kisaran harga Rp. 7000 per gelas. Sementara es jeruk disajikan dengan 

kisaran harga Rp.5000 per gelas dan es campur Rp.700() per gelasnya. Adalagi yang 

terasa menarik yaitu jus pinang yang disaikan dengan harga Rp.8000 per gelas 

Selain melayani makanan cepat saji Puti Minang juga melayani pesanan 

siap antar dengan harga nasi kotak Rp. 13.500 per kotak dengan lauk ayam goreng, 

lalapan, sayur, buah dan air minum serta tidak dikenakan ongkos kirim. Sementara 

sistem kerja yang digunakan pada rumah makan Puti Minang Bandar Lampung 

adalah sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja. Para pekerja akan 

mendapatkan hak yang sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Para pekerja 

tersebut terdiri dari:  

a. Kasir  

b. Bagian produksi  

c.Bagian pengantar pesanan  



 

d.Bagian bersih-bersih  

Sementara 10 cabang yang saat ini telah dibuka di provinsi Lampung 

terletak pada Jl. Gatot Subroto Pahoman, Jl. Diponegoro Palapa, Gedung Meneng 

Haji Mena, Tanjung Seneng, Candi Mas Kab. Pesawaran dan yang paling terbaru di 

Jl. Pagar Alam Raja Basa Bandar Lampung.  

 

B. Gambaran Umum Responden  

Dalam penelitian ini dilihat dari karakteristik responden antara lain jenis  

kelamin, usia, dan pekerjaan. 

 

  

1.Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

  

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis kclamin  Jumlah (orang)  Persentase 

1 Laki-laki 53 57 % 

2 Perempuan  40 43 % 

 Jumlah  93 100 % 

Sumber: (Data diolah) darl kuesioner  



 

 Dari tabel 4.1 karakteristlk responden berdasarkan hasil jenis kelamin, 

peneliti penyebarkan kuesioner yang ditujukan pada pelangganrRumah makan Puti 

Minang Rajabasa Bandar Lampung, bahwa pelanggan rumah makan ini didominasi 

oleh jenis kelamin laki-laki sebanyak 53 orang atau 57 %. Data karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat secara lengkap pada lampiran 2. 

2. Karakteristik berdasarkan pendidikan  

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

No. Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 SD 0 0 

2 SMP 3 4.30 

3 SMA 45 48,40 

4 D2/D3 4 4,30 

5 S1/S2 41 44,10 

 Total 93 100 

Sumber: (Data diolah) dari kuesioner  

Dari tabel 4.2 karakteristik responden berdasarkan pendidikan, peneliti menyebarkan 

kuesioner yang ditujukan kepada pelanggan rumah makan Puti Minang Rajabasa 

Bandar Lampung, bahwa karakteristik responden dari pelanggan rumah makan 

berdasarkan pendidikan diketahui didominasi oleh responden yang memiliki 



 

pendidikan SMA sebanyak 45 orang atau 48,40%. Data karakteristik responden 

berdasarkan pendidikan dapat dilihat secara lengkap pada lampiran 

 

3. Karakteristik berdasarkan pekerjaan  

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah (orang) Persentase (%) 

1  PNS 30 32,30 

2 Pedagang 22 23,70 

3 Wiraswasta/Karyawan 30 32,30 

4 Buruh  6 6,50 

5 Petani 5 5,40 

 Total 93 100 

Sumber: (Data diolah) dari kuesioner  

Dari tabel 4.3 karakteristik responden berdasarkan pekerjaan, peneliti menyebarkan 

kuesioner yang ditujukan kepada pelanggan rumah makan Puti Minang Rajabasa 

Bandar Lampung, bahwa karakteristik responden dari pelanggan rumah makan ini 

berdasarkan pekerjaan diketahui didominasi oleh responden yang memiliki pekerjaan 

wiraswasta/karyawan sebanyak 30 orang atau 32,30% dan PNS dengan jumlah yang 

sama yaitu 30 orang atau 32,30%.  



 

4. Informasi yang diperoleh pelanggan tentang rumah makan Puti Minang Rajabasa 

Bandar Lampung  

Tabel 4.4 

Sumber Informasi Tentang Rumah makan puti minang Rajabasa 

Bandar Lampung 

No Sumber Informasi Jumlah ( orang ) Persentase (%) 

1 Majalah/Tabloid/ Brosur 19 20,40 

2 Teman/Keluarga 68 73,10 

3 Radio/TV 0 0 

4 Karyawan rumah makan 6 6,50 

 Total 93 100 

Sumber: (Data dio!ah) dari kuesloner  

Berdasarkan tabel 4.4 rata-rata responden memperoleh informasi tentang rumah 

makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung didominasi melalui teman/keluarga 

sebanyak 68 orang atau 73,10 %., dari majalah/tabloid/ brosur sebanyak 19 orang 

atau 20, 40% dan dari karyawan rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandarlampung 

sebanyak 6 orang atau 6,5% 

 

 

 

 



 

 

5. Alasan menjadi pelanggan Rumah makan puti minang Rajabasa Bandar  

Lampung. 

  

Tabel 4.5 

Alasan Menjadi Pelanggan Rumah makan puti minang Rajabasa 

Bandar Lampung 

No. Alasan menjadi pelanggan Jumlah ( orang) Persentase (%) 

1 Harga terjangkau 52 55,90 

2 Kualitas masakan yang enak 21 22,60 

3 Tempat lebih mudah dijangkau 20 21,50 

4 Makanan bervariasi 0 0 

 Total 93 100 

Sumber: (Data diolah) dari kuesioner  

 Berdasarkan tabel 4.5 rata-rata sebanyak 52 orang atau 55,9 % responden 

memilih menjadi pelanggan rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung 

dikarenakan menurut responden, rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar 

Lampung memiliki harga-harga terjangkau. 21 orang atau 22,60% responden menjadi 

pelanggan rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung karena di rumah 

makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung kualitas masakan yang enak dan 



 

tempatnya yang lebih mudah dijangkau dipilih sebanyak 20 orang atau 21,50 % 

responden.  

 

 

 

C. Gambaran Distribusi Jawaban Responden  

Distribusi hasil jawaban responden yang diperoleh dari penyebaran 

kuesioner adalah sebagai berikut: 

Variabel Keandalan (Xl)  

Tabel 4.6 

Deskripsi Jawaban Responden Tentang Keandalan (X1) 

No Pernyataan                                Jawaban                                                          

SS S N TS STS 

F % F % F % F % F % 

1 X1.1 29 31,20 62 66,70 2 2,20 0 0 0 0 

2 X1.2 39 41,90 53 57 1 1,10 1 1 0 0 

3 X1.3 43 46,20 48 51,60 2 2,20 1 1 0 0 

4 X1.4 19 20,40 69 74,20 4 4,30 1 1,10 0 0 

Sumber: (Data diolah) dari kuesioner  

Keterangan: F (Frekuensi), SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak 

Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju) 



 

Berdasarkan tabel 4.6 yakni deskripsi responden mengenai variabel 

kehandalan (reability) maka untuk pertanyaan bahwa rumah makan Puti Minang 

Rajabasa Bandar Lampung melayani pelanggan sesuai kebutuhan pelanggan maka 

rata-rata responden memberikan jawaban setuju 66, 70%. Kemudian pertanyaan 

bahwa ketepatan waktu layanan sesuai dengan waktu yang dijanjikan maka rata-rata 

responden memberikan jawaban setuju 57 %. Kegiatan administrasi rapi dan teratur 

rata-rata responden memberikan jawaban setuju 51,60 %, dan pertanyaan bahwa 

karyawan rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung memberikan 

pelayanan yang sama kepada semua pelanggan rata-rata responden memberikan 

jawaban setuju 74,20 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Variabel Jaminan (X2)  

Tabel 4.7 

Deskripsi Jawaban Responden Tentang Jaminan (X2) 

No Pernyataan Jawaban 

SS S N TS STS 

F % F % F % F % F % 

1 X2.1 29 31,20 55 59,10 7 7,50 2 2,20 0 0 

2 X2.2 36 38,70 53 57 3 3,20 1 1,10 0 0 

3 X2.3 23 24,70 66 71 4 4,30 0 0 0 0 

4 X2.4 26 28 64 68,80 3 3,20 1 1 0 0 

Sumber: (Data diolah) dari kuesioner  

Keterangan: F (Frekuensi), SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak 

Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju)  

 Berdasarkan tabel 4.7 yakni deskripsi responden mengenai variabel jaminan 

(assurance) maka untuk pertanyaan bahwa rumah makan Puti Minang Rajabasa 

Bandar Lampung menjamin keamanan pelanggan dengan kenyamanan rata-rata 

responden memberikan jawaban setuju 59, 10 %. Kemudian pertanyaan bahwa 

tentang penjagaan kendaraan pelanggan maka rata-rata responden memberikan 

jawaban setuju 57,00 %, penanaman rasa aman dan kepercayaan rata-rata responden 

memberikan jawaban setuju 71,00 %, dan pertanyaan bahwa karyawan rumah makän 



 

Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung menjalankan tugasnya dengan benar dan 

tepat rata-rata responden memberikan jawaban setuju 68,80 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Variabel Bukti Nyata (X3)  

Tabel 4.8 

Deskripsi Jawaban Responden Tentang Bukti Nyata (X3) 

 

No Pernyataan Jawaban 

SS S N TS STS 

F % F % F % F % F % 

1 X3.1 29 31,20 54 58,10 10 10,80 0 0 0 0 

2 X3.2 28 30,10 53 57 12 12,90 0 0 0 0 

3 X3.3 20 21,50 62 66,70 11 11,80 0 0 0 0 

4 X3.4 17 18,30 66 71 10 10,80 0 0 0 0 



 

Sumber: (Data diolah) dari kuesioner  

 

Berdasarkan tabel 4.8 yakni deskripsi responden mengenai variabel bukti nyata 

(tangible) maka untuk pertanyaan bahwa lokasirRumah makan strategis dan mudah 

dijangkau, rata-rata responden memberikan jawaban setuju 58, 10 %. Kemudian 

pertanyaan bahwa tentang fasilitas rumah makan yang menarik, nyaman, bersih dan 

aman rata-rata responden memberikan jawaban setuju 57,00 %, peralatan yang 

canggih serta modern rata-rata responden memberikan jawaban setuju 66,70 %, dan 

pertanyaan bahwa karyawan rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung 

selalu berpenampilan rapi dan professional, rata-rata responden memberikan jawaban 

setuju 71,00 %.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Variabel Empati (X4)  

Tabel 4.9 

Deskripsi jawaban responden tentang emphaty 



 

No Pernyataan Jawaban 

SS S N TS STS 

F % F % F % F % F % 

1 X4.1 34 36,60 57 61,30 2 2,20 0 0 0 0 

2 X4.2 33 35,50 56 60,20 4 4,30 0 0 0 0 

3 X4.3 33 35,50 55 59,10 5 5,40 0 0 0 0 

Sumber: (Data diolah) dari kuesioner  

Keterangan: F (Frekuensi), SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak 

Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju)  

 Berdasarkan tabel 4.9 yakni deskripsi responden mengenai variabel bukti 

empati (emphaty) maka untuk pertanyaan bahwa karyawan rumah makan Puti 

Minang Rajabasa Bandar Lampung ramah dan sopan dalam melayani pelanggan rata-

rata responden memberikan jawaban setuju 61,30 %. Kemudian pertanyaan bahwa 

karyawan rumah makan penuh perhatian dan sabar dalam melayani transaksi 

pelanggan rata-rata responden memberikan jawaban setuju 60,20 %, dan pertanyaan 

bahwa karyawan rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung bersikap 

simpatik terhadap permasalahan yang dihadapi pelanggan responden memberikan 

jawaban setuju 59, 10 %. 

 

5. Variabel Ketanggapan (X5)  

Tabel 4.10 



 

Deskripsi jawaban responden tentan ketanggapan (X5) 

No Pernyataan Jawaban 

  SS  S  N  TS  STS  

  F % F % F % F % F % 

1 X5.1 13 14 58 62,40 22 23,70 0 0 0 0 

2 X5.2 19 20,40 58 62,40 16 17,20 0 0 0 0 

3 X5.3 15 16,10 59 63,40 19 20,40 0 0 0 0 

4 X5.4 11 11,80 56 60,20 18 19,40 8 8,60 0 0 

5 X5.5 10 10,80 62 66,70 19 20,40 2 2,20 0 0 

Sumber : (Data diolah) dari kuesioner  

Keterangan: F (Frekuensi), SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak 

Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju) 

 Berdasarkan tabel 4.10 yakni deskripsi responden mengenai variabel bukti 

ketanggapan (responsivenees) maka untuk pertanyaan bahwa karyawan rumah makan 

Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung selalu menginformasikan produk-produk dan 

informasi terbaru rata-rata responden memberikan jawaban setuju 62,40 %. 

Kemudian pertanyaan bahwa tentang karyawan rumah makan tetap ada pada jam-jam 

kerja (sibuk) rata-rata responden memberikan jawaban setuju 62,40 %, pelayanan 

karyawan rumah makan yang cepat, tepat dan efisien rata-rata responden memberikan 

jawaban setuju 63,40 %, karyawan memenuhi kebutuhan pelanggan rata-rata 

responden memberikan jawaban setuju 60,20 %, dan pertanyaan bahwa karyawan 



 

rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung bersedia meluangkan waktu 

khusus untuk membantu menangani permasalahan pelanggan dalam bertransaksi rata-

rata responden memberikan jawaban setuju 66,70 %.  

 

6. Variabel Minat pembelian ulang (Y)  

Tabel 4.11 

Deskripsi jawaban responden tentang minat pembeliaa ulang (V) 

No Pernyataan Jawaban 

  SS  S  N  TS  STS  

  F % F % F % F % F % 

1 Y1.1 18 19,40 42 45,20 31 3,30 1 1,10 1 1,10 

2 Y1.2 8 8,60 38 40,90 46 49,50 1 1,10 0 0 

3 Y1.3 10 10,80 42 45,20 37 39,80 4 4,30 0 0 

Sumber: (Data diolah) dari kuesioner  

 

Keterangan: F (Frekuensi), SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak 

Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju)  

 Berdasarkan tabel 4.11 yakni deskripsi responden mengenai variabel bukti 

minat pembelian ulang maka untuk pertanyaan bahwa pelanggan yang membicarakan 

hal-hal yang menyenangkan tentang kualitas pelayanan rumah makan Puti Minang 

Bandar Lampung kepada orang lain rata-rata responden memberikan jawaban setuju 



 

45,20 %. Kemudian pertanyaan bahwa pelanggan memberikan perhatian pada rumah 

makan lain rata-rata responden memberikan jawaban netral 49,50 %, dan pertanyaan 

terkait kesetiaan pelanggan dan tidak mudah beralih ketika ada tawaran dari rumah 

makan lain rata-rata responden memberikan jawaban setuju 45,20%.  

 

D. Analisis Data  

1. Uji Validitas dan Rehabilitas 

 Untuk mengukur tingkat validitas dalam penelitian ini digunakan rumus 

korelasi product moment dengan menggunakan SPSS. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. Kriteria uji, apabila r hitung > r tabel, 

maka pengukuran tersebut valid, tetapi apabila r hitung < r tabel maka pengukuran angket 

tersebut tidak valid.   

 Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah 

disusun atau dibuat dapat digunakan untuk mengukur besaran pengaruh kualitas 

pelayanan jasa terhadap tingkat minat pembelian ulang secara tepat. Validitas suatu 

instrumen (angket) akan menggambarkan tingkat kemampuan alat ukur yang 

digunakan mampu atau tidaknya untuk mengukur objek yang diukur. Uji ini 

dilakukan dengan membandingkan hasil r hitung dengan r tabel.  

 Reliabilitas adalah instrumen untuk mengukur ketepatan, keterandalan, 

consistency, stability atau dependability terhadap alat ukur yang digunakan. Suatu 

alat ukur dikatakan reliabilitas atau dapat dipercaya, apabila alat ukur yang digunakan 

stabil, dapat diandalkan, dan dapat digunakan dalam peramalan. Artinya data yang 



 

dikatakan reliabilitas adalah alat ukur yang digunakan bisa memberikan hasil yang 

sama walaupun digunakan berkali-kali oleh peneliti yang berbeda. Dalam penelitian 

ini pengujian reabilitas akan dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach 

Alpha pada program SPSS. Adapun hasil output perhitungan tersebut dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

 

 

 

a. Uji Validitas dan Reliabiliias variabe\ Realibility / Kcandalan (Xl)  

Tabel 4.12 

Uji Validitas dan Reliabilitas variabel Reailibility / Keandalan 

Pertanyaan r hitung  r tabel Kesimpulan Koefisien alpha 

Keandalan xl  

Xl.l  0,729 0,226 Valid 0,781 

Xl.2 0,852 0,226 Valid  

Xl.3 0,802 0,226 Valid  

X1.4 0,724 0,226 Valid  

 

 Berdasarkan tabel. 4.12 di atas, item pertanyaan 1-4 pada X dan Y adalah 

valid sehingga angket bisa dijadikan sebagai alat ukur, asumsinya adalah jika r hitung 



 

> r  tabel 0,226 maka dikatakan valid. Begitupun sebaliknya jika r hitung < r tabel 

0,226 maka tidak valid, sehingga angket tidak bisa digunakan sebagai alat ukur.  

 Berdasarkan data dari tabel 4.12 di atas menunjukkan semua item 

pertanyaan untuk variabel keandalan mempunyai nilai r hitung yang lebih besar dari r 

tabel yaitu 0,226 dan mempunyai koefisien alpha 0, 781. Dengan demikian berarti 

bahwa item pertanyaan untuk variabel keandalan (xl) valid dan realibel untuk 

pengujian selanjutnya.  

 

 

 

 

 

b. Uji Validitas dan Reliabilitas variabel Assurance / Jaminan (X2)  

Tabel 4.13 

Uji Validitas dan Reliabilitas variabel Assurance / Jaminan 

Pertanyaan r hitung  r tabel Kesimpulan Koefisien alpha 

Jaminan x2  

 

0,725 

X2.l   0,780 0,226 Valid 

X2.2 0,775 0,226 Valid 

X2.3 0,686 0,226 Valid 

X2.4 0,723 0,226 Valid 



 

 

Berdasarkan data dari tabel 4.13 di atas menunjukkan semua item 

pertanyaan untuk variabel Assurance / Jaminan mempunyai nilai r hitung yang lebih 

besar dari r tabel yaitu 0,226 dan mempunyai koefisien alpha 0, 725. Dengan 

demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk variabel Assurance  /Jaminan (x2) 

valid dan realibel untuk pengujian selanjutnya.  

c. Uji Validitas dan Reliabilitas variabel Tangible / Bukti Nyata (X3)  

Tabel 4.14 

 Uji Validitas dan Reliabilitas variabel Tangible / Bukti  nyata (X3) 

Pertanyaan r hitung  r table Kesimpulan Koefisien alpha 

Bukti nyata x3  

0,742 X3.l  0,777 0,226 Valid 

X3.2 0,847 0,226 Valid 

X3.3 0,706 0,226 Valid 

X3.4 0,663 0,226 Valid  

 

Berdasarkan data dari tabel 4.14 di atas menunjukkan semua item 

pertanyaan untuk variabel Tangible / Bukti Nyata mempunyai nilai r hitung yang 

lebih besar dari r tabel yaitu 0,226 dan mempunyai koefisien alpha 0,742. Dengan 

demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk variabel tangible / bukti nyata (x3) 

valid dan realibel untuk pengujian selanjutnya.  



 

 

d. Uji Validitas dan Reliabilitas variabel Empaty / Empati (X4)  

Tabel 4.15 

Uji Validitas dan Reliabilitas variabel  empati / emphaty  

Pertanyaan r hitung  r table Kesimpulan Koefisien 

alpha 

Keandalan x4  

 

0,726 

X4.l  0,765 0,226 Valid 

X4.2 0,856 0,226 Valid 

X4.3 0,788 0,226 Valid 

    

 

 Berdasarkan data dari tabel 4.15 di atas menunjukkan semua item 

pertanyaan untuk vanabel Empaty / Empati mempunyai nilai rhittmg yang lebih besar 

darl rtabel yaitu 0,226 dan mempunyai koefisien alpha 0, 726. Dengan demikian 

berarti bahwa item pertanyaan untuk variabel Empaty Empati (x4) valid dan realibel 

untuk pengujian selanjutnya.  

 

 

 

 



 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel 

Responsivenees/Ketanggapan (X5)  

Tabel 4.16 

Uji Validitas dan Reliabilitas variabel Responsivenees / Ketanggapan  

Pertanyaan r hitung  r table Kesimpulan Koefisien 

alpha 

Ketanggapan x5  

 

0,733 

X5.l  0,804 0,226 Valid 

X5.2 0,615 0,226 Valid 

X5.3 0,708 0,226 Valid 

X5.4 0,701 0,226 Valid 

X5.5 0,667 0,226 Valid 

 Berdasarkan data dari tabel 4.16 di atas menunjukkan semua item 

pertanyaan untuk variabel Responsivenees / Ketanggapan mempunyai nilai r hitung 

yang lebih besar dari r tabel yaitu 0,226 dan mempunyai koefisien alpha 0, 733. 

Dengan demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk variabel Responsivenees / 

Ketanggapan (x5) valid dan realibel untuk pengujian selanjutnya.  

f. Uji Validitas dan Reliabilitas variabel Minat pembelian ulang (Y)  

Tabel 4.17 

Uji Validitas dan Reliabilitas variabel Minat pembelian ulang  

Pertanyaan r hitung  r table Kesimpulan Koefisien 



 

alpha 

Minat pembelian ulang (Y)  

0,701 Y1.1 0,805 0,226 Valid 

Y2.2 0,842 0,226 Valid 

Y2.3 0,737 0,226 Valid 

 Berdasarkan data dari tabel 4.17 di atas menunjukkan semua Item 

pertanyaan untuk variabel Minat pembelian ulang mempunyai nilal r hitung yang 

lebih besar dari r tabel yaitu 0, 226 dan mempunyai koefisien alpha 0,701. Dengan 

demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk variabel minat pembelian ulang (Y) 

valid dan realibel untuk pengujian selanjutnya.   

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Hasil Uji Normalitas  

 Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah data memiliki persebaran 

data yang normal atau tidak. Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik 

parametik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut harus 

terdistribusi secara normal. Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa 

data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Uji normalitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan uji "Normal P-P Plot".  

 Pada Normal P-P Plot prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram 

dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:  



 

a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka 

modcl regresi memenuhi asumsi normalitas.  

b) Jika data menyebar jauh garis diagonal dan/atau iidak mengikuti arah garis 

diagonal atau giafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.  

 

 

Uji Homogenitas  

Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-

variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah varian skor yang diukur pada sampel memiliki varian yang sama atau tidak. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.18 

Uji Homoginitas Variabel Xl-X5 Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistik Sig 

Var X1 1,943 ,083 

Var X2 0,687 ,661 

Var X3 0,372 ,916 

Var X4 1,017 ,413 

Var X5 1,328 ,235 



 

  

Dari tabel Test of Homogenity of Variances, dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi yang diperoleh dari variabel X 1, X2, X3, X4, dan X5- memiliki nilai 

signifikansi yang lebih besar dari 0.05. Hal ini memberikan arti bahwa data dari X 1, 

X2, X3, X4, dan X5 memiliki varian yang sama atau homogen.  

 

 

 

c. Uji Multikolinearitas 

 Dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS diperoleh hasil uji 

multikolinearitas sebagai berikut: 

  

Tabel 4.19 

Multikolinearitas variabel Xl-X5  Coefficients a 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1. Realibility/Keandalan  

Assurance/Jaminan  

Tangible/Bukti Nyata  

Emphaty/Empati  

Responsivenees/Ketanggapan 

,841 

,964 

.761 

.773 

,857  

1.184 

1.037 

1.313 

1.293 

1.166  



 

a. Dependent Variabel: Minat pembelian ulang  

 Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat 

interkorelasi sempurna antara variabel kualitas pelayanan dan harga yang digunakan 

dalam penelitian ini. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel kualitas pelayanan dan harga. Uji ini dilakukan 

dengan Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Agar tidak terjadi 

multikolinearitas, batas Tolerance Value > 0, 1 dan VT 10. Berdasarkan Tabel di atas 

diperoleh hasil bahwa hasil tersebut menjelaskan bahwa nilai toleran di bawah 0, 10 

(nilai tolerance <0,1), begitu juga dengan nilai VIF tidak ada yang di atas 10 (nilai 

VIF <10) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pada variabel independen tidak 

terdapat hubungan multikolinearitas.  

 

d Uji Autokorelasi  

 Pengujian Autokorelasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi 

korelasi di antara data pengamatan atau tidak. Adanya autokorelasi dapat 

mengakibatkan penaksir mempunyai varian tidak minimum dan uji- t tidak dapat 

digunakan, karna memberikan kesimpulan yang salah.  

Tabel 4.20 

Hasil uji Autokorelasi Model Summary b 

Model R R Square Adjusted R 

Square  

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,647 a .419  ,386  1.36719 1939 



 

  Predictors: (Constant), ketanggapan/responsivenees, jaminan/assurance, bukti 

nyata/tangible, keandalan/realibility, empaty/empaty  

 

b. Dependent Variable: Minat Pembelian Ulang  

 Dari pengujian Durbin-Watson dalam penelitian ini dihasilkan nilai DW 

sebesar 1,939. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan nilai 

signifikansi 0,05 atau 5%, dengan jumlah sampei 93 (n) dan jumlah variabel 

independen (k: 5), menghasilkan nilai dl dan du sebesar 1,551 dan 1,777 sedangkan 

nilai 4-dl dan 4-du adaiah 2,449 dan 2,223. Nilai tersebut memberi penjelasan bahwa 

pada uji autokorelasi tidak memiliki gejala autokorelasi ditunjukkan dengan du < dw 

< 4-du (1,777< 1,939 < 2 223) 

 

3. Uji Regresi Linear Berganda  

 Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menggambarkan nilai dari 

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan 

dependen. Regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini.  

 

Tabel 4.21 

Uji Linearitas Coefficients a 



 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig 

B Std. 

Error  

Beta 

1. (Constant)  

keandalan/realibility  

jaminan/assurance  

bukti nyata/tangible  

empati/emphaty  

ketanggapan/responsivenees  

-

3.839  

.313  

.330  

.199  

.263  

.148  

3.360  

.096  

.086  

.092 

.123  

.068  

 

.291  

.319  

.203  

.199  

.191  

-

1.143 

 

3.261  

3.836  

2.168  

2.138  

2.161  

.256  

.002  

.000  

.033  

.035  

.033  

Dependent Variable: minat pembelian ulang  

 Berdasarkan tabel diatas, terdapat tiga hal yang dapat dijelaskan mengenai 

hubungan antara kehandalan (X 1), jaminan (X2), buktl nyata (X3), empati (X4), 

ketanggapan (X5) terhadap minat pembelian ulang (Y), yaitu sebagai berikut: 

1. Konstanta sebesar -3,839, artinya adalah jika kehandalan (Xl), jaminan 

(X2), bukti nyata (X3), empati (X4), ketanggapan (X5) nilai adalah nol, maka 

tingkat minat pembelian ulang (Y) nilainya adalah - 3,839.  

2. 2.Koefisien regresi variabel kehandalan (Xl) sebesar 0,313, artinya adalah 

jika varibel kehandalan mengalami peningkatan sebesar 1% maka minat 



 

pembelian ulang (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 31 ,3% dengan 

asumsi variabel independen lain nilainya adalah tetap.  

3. Koefisien regresi variabel jaminan (X2) sebesar 0,330, artinya adalah jika 

variabel jaminan mengalami peningkatan sebesar 1% makakepuasan 

pelanggan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 33,0% dengan asumsi 

variabel independen lain nilainya adalah tetap.  

4. Koefisien regresi variabel bukti nyata (X3) sebesar 0, 199, artinya adalah 

jika variabel bukti nyata mengalami peningkatan sebesar 1% maka minat 

pembelian ulang (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 19,9% dengan 

asumsi variabel independen lain nilainya adalah tetap  

5. Koefisien regresi variabel empati (X4) sebesar 0,263, artinya adalah jika 

variabel empati mengalami peningkatan sebesar 1% maka minat pembelian 

ulang (Y) akan mengalami penigkatan sebesar 26,3% dengan asumsi variabel 

independen lain nilainya adalah tetap.  

6. Koefisien regresi variabel ketanggapan (X5) sebesar 0, 148, artinya adalah 

jika variabei ketanggapan mengalami peningkatan sebesar 1% maka minat 

pembelian ulang (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 14,8% dengan 

asumsi variabel independen lain nilainya adalah tetap.  

Berdasarkan hasil data yang diperoleh tersebut, maka dapat diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut:  

Y = -3,839 + 0,313X1 + 0,330X2 + 0,199X3 + 0,263X4 + 0,148X5  

 



 

4.Uji F (Simultan)  

 Pengujian keberartian pengaruh peubah bebas terhadap peubah terikat 

secara keseluruhan dilakukan dengan menggunakan uji F pada tingkat kepercayaan 

95% Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Hasil uji F  

dapat dilihat pada output ANOVA berikut ini.  

Tabel 4.22.  Hasil Uji F 

ANOVA
b 

Model Sum of 

Squares  

Df Mean 

Square  

F Sig. 

1   

Regression  

     Residual 

     Total  

117.378  

162.622  

280.000 

5  

87  

92 

23.476  

1.869  

 

12.559 000
a 

Predictors: (Ccnstant), ketanggapan/responsivenees, jaminan/assurance, bukti 

nyata/tangib!e,  

keandalan/realibi!ity, empaty/empaty  

 

c. Dependent Variabel minat pembeiian ulang  



 

  Berdasarkan data pada kolom F diatas nilai F hitung adalah 12,559 

Sedangkan pada F tabel diperoleh nilai dari df 1 (jumlah variabel - l) atau 6 – 1 = 5 

dan df2 (n - k - l) atau 93 - 5 – 1 =  87 dan menghasilkan nilai F tabel sebesar 2,48. 

Nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai F hitung F tabel sebesar 12,559 > 2,48 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa 

kehandalan, jaminan, bukti fisik, empati dan ketanggapan, secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat pembelian ulang.  

 

5. Uji Koefisien Determinasi  

 Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan 

pengaruh kehandalan (X 1), daya tanggap (X2), jaminan (X3), perhatian (X4), bukti 

fisik (X5) terhadap minat pembelian ulang (Y). Hasil R2 dalam penelitian ini dapat 

terlihat pada tabel dibawah ini. Berdasarkan output olah data dengan SPSS diperoleh 

harga korelasi ganda sebagai berikut: 

Tabel 4.23 Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 ,647 a .419  ,386  1.36719 1939 

Predictors: (Constant), ketanggapan/responsivenees, jaminan/assurance, bukti  

nyata/tangible, keandalan/realibility, empaty/empaty  

 

 



 

 

 

b. Dependent Variabel: minat pembelian ulang  

 

 Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada output Model Summary 

dari hasil analisis regresi linier berganda. Berdasarkan output tersebut diperoleh nilai 

R (R Square) sebesar 0,419 atau hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan 

pengaruh kehandalan (Xl ), jaminan (X2), bukti nyata (X3), empati (X4). 

ketanggapan (X5) terhadap minat pembelian ulang (Y) sebesar 41,9% atau variabel 

independen (kehandalan, daya tånggap, jaminan, perhatian, dan bukti fisik) mampu 

menjelaskan sebesar 41,9% terhadap variabel dependennya (kepuasan pelanggan). 

Sedangkan 58,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak 

terdapat dalam penelitian ini. 

 

6. Analisis Hipotesis  

 Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel Realibility Kehandalan 

memiliki nilai t hitung sebesar 3,261 dengan sig 0,002 . Hal ini berarti bahwa t hitung 

(3,261) > t tabel (1,660) maka Ho ditolak sehingga variabel kehandalan secara 

statistik dengan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat pembelian ulang. Hal 

ini dibuktikan dengan nilai (sig. 0,003 < 0,05). 

Selanjutnya pelanggan akan merasa aman apabila mengetahui karyawan 

rumah makan yang akan melayani pelanggan adalah orang yang dapat diandalkan 



 

(cepat dan tepat) dalam melayani pelanggan sehingga tidak terjadi antrian panjang 

dan memberikan informasi secara akurat.  

 Dapat disimpulkan keandalan karyawan rumah makan dalam memberikan 

pelayanan yang telah dijanjikan dengan cepat, tepat, akurat dan memuaskan perlu 

dijaga dan diteruskan. 

  Variabel Assurance / Jaminan memiliki nilai t hitung sebesar 3,836 dengan 

sig 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Assurance / Jaminan secara 

statistik dengan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat pembelian ulang. 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka hipotesis 2 ditolak. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai t hitung (3,836) > (1,660) dan (sig. 0,000 < 0,05). Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa variabel jaminan berpengaruh terhadap minat pembelian ulang.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel jaminan 

terhadap minat pembelian ulang dalam menggunakan layanan rumah makan Puti 

Minang Rajabasa Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan pelanggan menginginkan 

adanya jaminan keamanan pada saat makan di rumah makan Puti Minang. Dapat 

disimpulkan bahwa jaminan karyawan rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar 

Lampung pada pengetahuan, kompentensi dan sifat atau perilaku kepada pelanggan 

penting ditingkatkan agar pelanggan yakin akan keputusan membeli kembali pada 

rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung adalah keputusan yang benar 

dan tepat. Variabel Tangible / Bukti nyata memiiiki nilai t hitung sebesar 2,168 

dengan sig 0,033. Hal ini berarti bahwa t hitung (2 168) >  t table (1,660) maka Ho 

ditolak sehingga variabel bukti nyata secara statistik dengan a=5% memiliki pengaruh 



 

signifikan terhadap minat pembelian ulang. Hal ini dibuktikan dengan nilai (sig.0,033 

< 0,05).  

 Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dengan lokasi yang mudah 

dijangkau, kelengkapan fasilitas rumah makan dapat membuat pelanggan menjadi 

nyaman dan dapat menarik perhatian calon pelanggan yang ingin membeli kembali di 

rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung. Kerapian penampilan para 

karyawan rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung secara fisik 

memberikan kesan yang baik bagi pelanggan, hal ini dikarenakan selama melayam 

pelanggan, karyawan rumah makan telah berpenampilan rapi dan menarik. 

Penampilan karyawan rumah makan ini perlu dan penting untuk dipertahankan 

karena merupakan hal pertama yang dilihat oleh pelanggan.  

 Variabel Emphaty / Empati memiliki nilai t hitung sebesar 2,138 dengan sig 

0,035. Hal ini berarti bahwa t hitung (2, 1388) > (1,660) maka Ho ditolak sehingga 

variabel empati secara statistik dengan u=5% memiliki pengaruh signifikan terhadap 

minat pembelian ulang. Hal ini dibuktikan dengan nilai (sig.0,035 < 0,05).  

 Variabel inl merupakan bentuk perhatian individual karyawan rumah makan 

kepada konsumem, merupakan sikap dari cepat tanggap apa yang diinginkan oleh 

pelanggan. 

 Karyawan rumah makan diusahakan mengerti dan memahami keinginan dan 

kebutuhan pelanggan. Dimata pelanggan, sikap karyawan rumah makan yang 

memberikan perhatian dengan menjalin hubungan yang interaktif (secara terus 

menerus.) kepada pelanggan membuat pelanggan merasa lebih dihargai dan 



 

merasakan adanya kedekatan pelanggan dan karyawan rumah makan. Sikap empati 

ini memperlihatkah bahwa perusahaan memandang pelanggan bukan hanya sebagian 

dari pencarian atau perolehan keuntungan perusahaan saja.  

 Variabel Responsivenees / Ketanggapan memiliki nilal t hitung sebesar 

2,161 dengan sig 0,033. Hal ini berarti bahwa t hitung (2,161) > t tabel (1,660) maka 

Ho ditolak sehingga variabel ketanggapan secara statistik dengan a = 5% memiliki 

pengaruh signifikan terhadap minat pembelian ulang. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

(sig.0, 033 < 0,05). Hasil penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh antara variabel 

ketanggapan dengan minat pembelian ulang pada rumah makan Puti Minang 

Rajabasa Bandar Lampung.  

 Untuk mengantisipasi kinerja karyawan rumah makan yang tidak 

mengecewakan pelanggan, karyawan rumah makan perlu terus meningkatkan respon 

yang tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, membantu pelanggan dalam memilih 

menu makanan, peningkatan kecepatan penanganan keluhan pelanggan dan 

senantiasa konsisten dalam pelaksanaan pelayanan untuk kenyamanan pelanggan.  

 Perlu disimpulkan daya tanggap merupakan variabel yang menunjukkan 

keinginan dan kemauan karyawan rumah makan dalam memberikan pelayanan 

kepada pelanggan. Pihak manajemen rumah makan perlu memberikan motivasi yang 

besar agar seluruh peguwei rumah makan mendukung kegiatan pelayanan kepada 

pelanggan secara adil. Akan lebih baik jika motivasi yang diberikan kepada karyawan 

rumah makan berüpa imbalan yang sesuai dengan kemampuannya.  

 



 

D. Pelayanan Terhadap Pelanggan Rumah Makan Puti Minang Rajabasa 

Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam  

 

 Rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung merupakan usaha 

pada bidang kuliner yang memerlukan pelanggan untuk kelangsungan hidup 

usahanya, karena peranan pelanggan bagi rumah makan sangat penting adanya. 

Tanpa pelanggan rumah makan tidak akan mungkin bisa menjalankan 

operasionalnya, untuk itu agar pelanggan tetap setia dan tidak memilih beralih ke 

perusahaan atau rumah makan pesaing, hendaknya rumah makan Puti Minang 

Rajabasa Bandar Lampung memaksimalkan pelayanan terbaiknya. Ekonomi Islam 

merupakan ilmu yang luas, mengatur segala bentuk usaha, tak terkecuali melayani 

pelanggan, dalam Al-Qur'an Allah SWT telah berfirman:  

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya ( QS: Ali 

Imran 2 : 159)  



 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila ingin pelanggan tidak menjauh 

hendaklah rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung memberikan 

pelayanan yang baik, bermurah senyum terhadap pelanggan, memberikan fasilitas 

yang nyaman, serta sarana dan prasarana yang memadai bagi pelanggan. Karena 

loyalitas pelanggan selain di sebabkan oleh faktor produk yang baik juga ditimbulkan 

dengan baiknya pelayanan yang dilakukan.  

 Pelayanan kepada pelanggan dalam ekonomi Islam harus 

mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:  

1. Melayani dengan penuh kejujuran, karena pada dasarnya sifat jujur akan membawa 

kepada kebaikan, jika seorang pelanggan diberikan pelayanan dengan jujur dan 

sebaik mungkin maka pelanggan akan merasa senang dan loyal terhadap rumah 

makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung, sesuai firman Allah SWT dalam 

Surat Asy-Syu'ara (26): 181-183: 

  

Artinya : Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- orang yang 

merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus dan janganlah kamu 

merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi 

dengan membuat kerusakan. (QS. Asy-Syu'ara (26): 181-183)   

 Ayat diatas menerangkan bahwasannya orang yang tidak berlaku jujur akan 

merasa rugi akan kecurangannya, jika pihak rumah makan berlaku curang terhadap 



 

pelanggan maka pelanggan akan jera untuk berkunjung ke rumah makan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuisioner responden menyatakan bahwa 

pelayanan pada rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung jujur dan 

sisanya banyak menyatakan telah sesuai harapan. Hal tersebut dapat dilihat pada item 

pertanyaan X2.1 yang pertanyaanya transaksi dijamin oleh rumah makan.   

2. Melayani dengan penuh amanah (tanggung jawab) merupakan faktor 

penting. Jika pihak rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung 

memegang teguh amanah maka karyawan akan memiliki rasa kepercayaan 

yang besar terhadap rumah makan sehingga akan merasa loyal dan puas akan 

pelayanan di rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung. Dari total 

responden 82,8% menyatakan pelayanan di rumah makan Puti Minang 

Rajabasa Bandar Lampung amanah dan bertanggung jawab sedangkan sisanya 

menyatakan belum sepenuhnya sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari item 

pertanyaan X.2.4 dengan pertanyaan karyawan kantor cabang rumah makan 

Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung menjalankan tugasnya dengan benar 

dan tepat.  

3. Tidak menipu sama saja dengan tidak melakukan kecurangan berarti jika 

pihak rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung tidak melakukan 

penipuan tentunya pelanggan akan merasa aman melakukan transaksi dengan 

pihak rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung. Hal ini sesuai 

dengan item X.2.3 dengan pertanyaan karyawan rumah makan Puti Minang 

Rajabasa Bandar Lampung menanamkan rasa aman dan kepercayaan kepada 



 

pelanggan, sebanyak 80,65 % menyatakan memiliki rasa aman bertansaksi di 

rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampungakan tetapi sisanya 

19,35 % menyatakan ragu-ragu dan tidak aman.  

4. Menepati janji, sama saja dengan beramanah akan tugas ataupun kewajiban 

yang diberikan.  Pihak rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung 

hendaknya beramanah dan menepati janji dengan tujuan menjaga loyalitas dan 

minat pembelian ulang. Hal tersebut dapat dilihat dari item pertanyaan X2.2 

yang menyatakan karyawan rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar 

Lampungselalu melayani dengan tepat dan akurat, sebanyak 80,65 % 

menyatakan sesuai namun sisanya sebanyak 19,355 % belum sesuai.  

5. Melayani dengan rendah hati artinya karyawan rumah makan Puti Minang 

Rajabasa Bandar Lampung hendaknya bertutur sapa dengan lembut, 

mengucapkan salam dan sapa dengan ramah. Dari totai keseluruhan 

responden 75% menyatakan bahwa rumah makan Puti Minang Rajabasa 

Bandar Lampung memiliki karyawan yang lemah lemhut dan sopan namun 

15% sisanya menyatakan belum bertutur sapa dengan rendah hati. Hal 

tersebut dalam dilihat dari dimensi variabel empati yaitu pada item pertanyaan 

X4.1 ,X.4.2 dan X4.3.  

6. Tidak melupakan akhirat, artinya pihak rumah makan Puti Minang Rajabasa 

Bandar Lampung memberikan arahan kepada pelanggan bahwa dalam harta 

yang kita miliki terdapat hak-hak orang lain, untuk itu wajib dikeluarkan 

zakat. Pada kenyataannya rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar 



 

Lampung menerapkan unsur-unsur sodaqoh dan memberikan arahan kepada 

pelanggan tentang zakat dan dana qordul hasan. Hal tersebut dapat dilihat 

pada item pertanyaan X5.1 yang menyatakan karyawan rumah makan Puti 

Minang Rajabasa Bandar Lampung selalu menginformasikan produk-produk 

kepada pelanggan. Dari seluruh jawaban responden sebanyak 74% pelanggan 

menyatakan karyawan kantor cabang rumah makan Puti Minang Rajabasa 

Bandar Lampung Tanjung Karang selalu memberikan info tentang produk-

produk semisal zakat, dana qordul hasan dan lain-lain, sedangkan 26% 

sisanya merasa belum mendapatkan informasi.  

 

Selain pelayanan yang harus mengutamakan 6 prinsip pelayanan yang 

dianjurkan oleh ekonomi Islam masih banyak lagi pelayanan pada rumah makan Puti 

Minang Rajabasa Bandar telah tergolong baik terhadap pelanggan, karena rumah 

makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung sesuai dengan harapan pelanggan. 

Pelayanan pada rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung memenuhi 

standar pelayanan misalnya dari sisi tangibles (bukti nyata) berupa fasilitas yang 

begitu tepat standar yang diinginkan pelanggan, seperti tempat parkir yang luas.  

Dari sisi dimensi yang lain seperti responsiveness (ketanggapan) minat 

pembelian ulang terhadap produk akan mempengaruhi perilaku pelanggan 

selanjutnya, jika pelanggan puas maka akan menunjukkan antusias yang baik dan 

tinggi untuk menggunakan produk perbankan rumah makan Puti Minang Rajabasa 

Bandar Lampung dalam menyalurkan aktivitas keuangannya sehingga hal tersebut 



 

akan memberikan keuntungan untuk rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar 

Lampung.  

 Berdasarkan jawaban responden dari reability (keandalan) pada variabel 

X1.3 dinyatakan bahwa kebanyakan responden menjawab kegiatan administrasi 

rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung telah rapi dan teratur, tempat 

parkir yang cukup luas membuat pelanggan merasa nyaman. Itu membuktikan bahwa 

kualitas pelayanan terhadap pelanggan di rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar 

Lampung sesuai dengan pandangan ekonomi Islam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN  



 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisa data, pengujian hipotesis analisis 

dan pembahasan hasil tentang pengaruh kualitas pelayanan (Service Quality) terhadap 

minat pembelian ulang (Customer Satisfåction) rumah makan Puti Minang Rajabasa 

Bandar Lampung menurut perspektif ekonomi, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat pembelian ulang 

di rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung dengan hasil analisis 

sebagai berikut: 

a.Variabel kualitas pelayanan jasa yang meliputi Kehandalan (Realibility), Jaminan 

(Assurance), Bukti Nyata (Tangible), Empati (Emphaty), dan Ketanggapan 

(Responsivenees) berpengaruh secara simultan atau bersama- sama terhadap minat 

pembelian ulang di rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung. Hal ini 

dapat dilihat dari Uji F yang menunjukkan bahwa besarnya F hitung > F tabel yaitu 

dengan perolehan sebesar (12,559 > 2,48) sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap minat pembelian ulang.  

Variabel kualitas pelayanan jasa yang meliputi Keandalan (Realibility), 

Jaminan (Assurance), Bukti Nyata (Tangible), Empati (Emphaty), dan 

Ketanggapan (Responsivenees) mempunyai pengaruh parsial secara 

signifikan terhadap minat pembelian ulang di rumah makan Puti Minang 

Rajabasa Bandar Lampung. Hal ini dapat terlihat dari Uji T yang 

menunjukkan bahwa T hitung > T tabel yaitu dengan hasil (3,261 > 1,660) 

atau dapat terlihat dari nilai signifikansi < 0,05 yaitu dengan hasil (sig 

 88 
 



 

0,003 < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan baik 

dari variabel Keandalan (Realibility), Jaminan (Assurance), Bukti Nyata 

(Tangible), Empati (Emphaty), dan Ketanggapan (Responsivenees) 

berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian ulang.  

a. Variabel Jaminan (Assurance) dan Keandalan (Realibility) 

mempunyai pengaruh dominan terhadap minat pembelian ulang di 

rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung, hal ini dapat 

dilihat dari hasil perolehan yang menunjukkan koefisien regresi 

variabel jaminan (X2) sebesar 0,330, artinya adalah jika variabel 

jaminan mengalami peningkatan sebesar 1% maka kepuasan 

pelanggan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 33,0 % dengan 

asumsi variabel independen lain nilainya adalah tetap dan koefisien 

regresi variabel kehandalan (X 1) sebesar 0,313, artinya adalah jika 

variabel kehandalan mengalami peningkatan sebesar 1 % maka 

kepuasan pelanggan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 31,3 % 

dengan asumsi variabel independen lain nilainya adalah tetap.  

2. Pelayanan terhadap pelanggan pada rumah makan Puti Minang Rajabasa 

Bandar Lampung jika dilihat dari 6 prinsip pelayanan yang dianjurkan 

ekonomi Islam yaitu pelayanan harus mengutamakan kejujuran, menjalankan 

amanah, tidak menipu pelanggan artinya rumah makan bekerja sama dengan 

pelanggan dengan mengutamakan rasa suka sama suka dan tidak ada 

kecurangan  didalamnya, menepati janji artinya sama saja dengan berlaku 



 

jujur dan amanah, melayani dengan rendah hati artinya pelayanan yang 

dilakukan oleh rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung berupa 

pelayanan yang ramah, rendah hati dan mengutamakan etika serta sopan 

santun, dan prinsip yang paling utama tidak melupakan akhirat, artinya 

pelayanan yang ada pada rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar 

Lampung menganjurkan dan mengajak pelanggan untuk bersedekah karena di 

dalam harta yang dimiliki seorang pelanggan terdapat hak orang lain. 

Berdasarkan data kuisioner yang diperoleh sebanyak rata-rata 20 % pelanggan 

menyatakan pelayanan di rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar 

Lampung belum sesuai dengan 6 prinsip yang dianiurkan ekonomi Islam 

sedangkan 80% lainya menyatakali telah sesuai dengan 6 prinsip yang 

dianjurkan ekonomi Islam. Sementara berdasarkan bukti fisik berupa bentuk-

bentuk infrastruktur yang ada di rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar 

Lampung sepenuhnya sesuai dengan pandangan ekonomi Islam karena 

pelayanan pada rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung 

sepenuhnya memenuhi standar pelayanan yang diharapkan pelanggan 

contohnya seperti fasilitas yang begitu tepat standar yang diinginkan 

pelanggan, seperti tempat parkir yang luas.  

 

B. Saran  

 Saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil analisis dan 

pembahasan pada penelitian ini adalah:  



 

1. Bagi rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung, dianjurkan 

untuk terus menjaga dan meningkatkan pelayanan, terutama dari pelayanan 

dalam bentuk infrastruktur karena kenyamanan akan menjadikan karyawan 

merasa puas terhadap pelayanan, karena pada dasarnya infrastruktur di rumah 

makan Puti Minang apabila lebih ditingkatkan dan kualitas dipetahankan akan 

mempengaruhi minat pembelian ulang para pelanggan.  

2. Bagi pelanggan hendaknya menjadi pelanggan yang cerdas sehingga apabila 

pelayanan pada rumah makan Puti Minang Rajabasa Bandar Lampung kurang 

memadai dan kurang sesuai dengan harapan segera melapor ke Customer 

Service, sehingga keluhan pelanggan akan menjadi faktor yang mempengaruhi 

pihak rumah makan untuk memperbaiki pelayananya.  
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LAMPIRAN 

 

Output SPSS 18  

1. Uji Validitas 

Uji Validitas dan Reliabilitas variabel Realibility / Keandalan  

Pertanyaan r hitung  r table Kesimpulan Koefisien 

alpha 

Keandalan xl 

Xl.l  0,729 0,226 Valid  

 

0,781 

Xl.2 0,852 0,226 Valid 

Xl.3 0,802 0,226 Valid 

X1.4 0,724 0,226 Valid 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas variabel Assurance / Jaminan  

Pertanyaan r hitung  r table Kesimpulan Koefisien 

alpha  

Jaminan x2 

X2.l  0,780 0,226 Valid  

0,725 X2.2 0,775 0,226 Valid 

X2.3 0,686 0,226 Valid 

X2.4 0,723 0,226 Valid 

 



 

Uji Validitas dan Reliabilitas variabel Tangible / Bukti Nyata  

Pertanyaan r hitung  r table Kesimpulan Koefisien 

alpha  

Bukti nyata X3 

X3.l  0,777 0,226 Valid  

 

0,742 

X3.2 0,847 0,226 Valid 

X3.3 0,706 0,226 Valid 

X3.4 0,663 0,226 Valid 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas variabel Emphaty / Empati  

Pertanyaan r hitung  r tabel 

  

Kesimpulan Koefisien 

alpha  

Keandalan X4 

X4.l  0,765 0,226 Valid  

0,726 X4.2 0,856 0,226 Valid 

X4.3 0,788 0,226 Valid 

 

 

 

 

 



 

Uji Validitas dan Reliabilitas variabel Responsivenees / Ketanggapan    

Pertanyaan r hitung r table Kesimpulan Koefisien 

alpha 

Ketanggapan x5 

X5.l  0,804 0,226 Valid  

 

0,733 

X5.2 0,615 0,226 Valid 

X5.3 0,708 0,226 Valid 

X5.4 0,701 0,226 Valid 

X5.5 0,667 0,226 Valid 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas variabel Minat pembelian ulang  

Pertanyaan r hitung  r table Kesimpulan Koefisien 

alpha  

Y1.1 0,805 0,226 Valid  

0,701 Y2.2 0,842 0,226 Valid 

Y2.3 0,737 0,226 Valid 

 

 

 

 

 



 

          Uji Homoginitas Variabel Xl-X5    

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistik Sig 

Var X1 1,943 ,083 

Var X2 0,687 ,661 

Var X3 0,372 ,916 

Var X4 1,017 ,413 

Var X5 1,328 ,235 

 

 

Multikolinearitas variabel X1-X5 

Coefficients a 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1. Realibility/Keandalan  

Assurance/Jaminan  

Tangible/Bukti Nyata  

Emphaty/Empati  

Responsivenees/Ketanggapan 

,841 

,964 

.761 

.773 

,857  

 

1.184 

1.037 

1.313 

1.293 

1.166  

Dependen Variabel: Minat pembelian Ulang 

 



 

Tabel 4.20  Hasil uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square  

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .647
a
 .419  .386  1.36719 1.939 

 

 

 

Uji Linearitas Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error  

Beta 

1. (Constant)  

keandalan/realibility  

jaminan/assurance  

bukti nyata/tangible  

empati/emphaty  

ketanggapan/responsivenees  

-

3.839  

.313  

.330  

.199  

.263  

.148  

3.360  

.096  

.086  

.092 

.123  

.068  

 

.291  

.319  

.203  

.199  

.191  

-

1.143 

 

3.261  

3.836  

2.168  

2.138  

2.161  

.256  

.002  

.000  

.033  

.035  

.033  

Dependent Variabel minat pembelanjaan ulang 

 



 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares  Df Mean 

Square  

F Sig. 

1   

Regression  

     Residual 

     Total  

117.378  

162.622  

280.000 

5  

87  

92 

23.476  

1.869  

 

12.559 000
a 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square  

Std Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1    .647
a 

.419 .386 1.36719 1.939
 

 


