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Abstrak: Perkembangan industri kopi dalam gaya hidup masyarakat Indonesia memicu
banyaknya berdirinya kedai kopi (coffee shop), Tanamera Coffee Roastery merupakan salah
satu kedai kopi yang melakukan keunikan dalam marketting strategy mereka dalam
persaingan dalam dunia perindustrian kopi. Sehingga, peneliti merasa perlu melakukan
penelitian terhadap coffee shop untuk mengetahui tingkat kepercayaan konsumen dan faktorfaktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah tangibles,
reliability, responsiveness, assurance, emphaty. Fungsi dari penelitian ini dilakukan untuk
meneliti apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi kepercayaan konsumen sehingga,
coffee shop dapat mengetahui langkah selanjutnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di
masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang dilakukan
dengan menyebarkan kuesioner yang telah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas
terhadap 100 responden dengan teknik purposive sampling. Untuk melihat hubungan antara
faktor-faktor tersebut dengan kualitas layanan yang diberikan, digunakan metode IPA
(Importance-Performance Analysis) untuk menguji hubungan serta pengaruh yang diberikan
setiap faktornya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tangibles tidak mempengaruhi
kepuasan konsumen, reliability merupakan faktor yang penting sehingga perlu ditingkatkan,
responsiveness merupakan faktor yang penting sehingga perlu ditingkatkan, assurance
merupakan faktor yang penting sehingga perlu ditingkatkan, dan emphaty merupakan faktor
yang tidak penting sehingga tidak perlu terlalu penting memperhatikan faktor berikut.
Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Coffee Shop, Kepercayaan Konsumen, IPA
Abstract: Nowdays, the number of coffee shops have been increasing exponentially. Tanamera
Coffee Roastery is demanded to be unique in their services to face competitive competition in
this market. Therefore, researchers feel the need to examine the factors that influence
customer loyalty of a coffee shop. This factor includes service quality in a coffee shop. Analysis
of the influence of service quality is considered very important because by knowing the
influence of this factor the company can find out the steps to increase customer loyalty for the
sake of its business continuity in the future. This study aims to determine the service quality
toward customer loyalty. This research is a service quality research conducted by distributing
questionnaires that had passed validity and reliability tests to 100 respondents with purposive
sampling technique. To clarify the service quality that’s considered important by the customer
and performed by the coffee shop, IPA (Importance-Performance Analysis) Method use to test
the level of satisfaction on the customer based on the five dimension. The result of this research
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to show the service quality given influence to the marketing strategy of the coffee shop and
suggestion given as improvement in service quality.
Keywords : Service Quality, Coffee Shop, IPA Methods

1. PENDAHULUAN
Perkembangan industri kopi saat ini telah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia, tradisi ngopi saat ini sudah
menjadi kebiasaan dalam aktifitas sehari-hari. Perkembangan coffee shop saat ini sebagai working space dan
bukan hanya sebagai tempat untuk beristirahat namun, dapat digunakan juga untuk mengerjakan tugas dan lain
sebagainya. Kopi memiliki tiga gelombang yang lebih dikenal dengan sebutan (First, Second, and Third Wave
Coffee). First wave coffee dimulai pada tahun 1800-an di Amerika Serikat. Pada masa itu kopi dijual dengan harga
yang terjangkau dan juga mudah untuk disajikan. Pada era first wave coffee karena memfokuskan pada
kepraktisan, penyajian dan pemasaran maka banyak konsumen yang mengkritik tentang kualitas rasa kopi yang
jauh dari harapan. Second wave coffee muncul akibat kualitas rasa dari first wave coffee yang buruk. Konsumen
second wave coffee lebih peduli tentang kopi yang mereka minum seperti asal-usul kopi yang mereka minum,
mengetahui proses roasting kopi. Pada second wave coffee konsumen tidak hanya mementingkan taste yang
baik namun juga mementingkan pengalaman. Pada first wave coffee konsumen memimpin industry kopi dengan
menarik masa untuk menikmati kopi sebanyak-banyaknya. Pada second wave coffee industri kopi lebih
memfokuskan kualitas kopi tetapi juga berfokus pada pemasaran. Pada third wave coffee produksi dan
pemasaran tidak lagi didepankan, tetapi kopi yang menjadi pusat dari segala-galanya. Third wave coffee
dikemukakan oleh Thrish Rothgeb pada sebuah artikel di wrecking ball coffee roasters pada 2002. Pada third
wave coffee konsumen dapat mengetahui dari mana biji kopi berasal, bagaimana kopi tersebut diproses, dan
dengan apa kopi tersebut disajikan. Pada third wave coffee perburuan kopi dengan ragam yang berbeda-beda
mulai digemari, seperti acidity, bitterness, sweetness, dan lain-lain.

2. LANDASAN TEORI
2.1 Kepercayaan
Kepercayaan konsumen adalah pengetahuan konsumen mengenai suatu objek, atributnya, dan manfaatnya.
Berdasarkan konsep tersebut, maka pengetahuan konsumen sangat terkait dengan pembahasan sikap karena
pengetahuan konsumen adalah kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen atau pengetahuan konsumen
menyangkut kepercayaan bahwa suatu produk memiliki berbagai atribut, dan manfaat dari berbagai atribut
tersebut. Secara umum definisi kepercayaan berkenaan dengan adanya kepercayaan oleh pihak pertama (one
party) kepada pihak kedua (another party) bahwa pihak kedua akan berperilaku yang menyebabkan
mendatangkan hasil yang positif kepada pihak pertama. Oleh karena itu, substansi definisi kepercayaan dapat
dibedakan kepada dua hal pokok, yakni kepercayaan adalah kejujuran partner (trust is the partner’s honesty),
yang mencakup kepercayaan pihak pertama kepada partnernya bahwa partnernya akan memenuhi janji-janjinya
yang diikrarkan, dan kepercayaan adalah binovelen dari partner (trust is the partner’s benovelence), yang
berkenaan dengan sejauh mana pihak pertama percaya bahwa pihak kedua benar-benar tertarik kepada
kesejahteraan (welfare) kepada pihak pertama. Oleh karena itu, kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan
mencakup tentang bagaimana perusahaan tersebut berperilaku seperti kejujuran, integritas, kapabilitas,
konsistensi, dan berbagai performa lainnya merupakan hal-hal yang membentuk kepercayaan pelanggan.
Menurut Mowen dan Minor menjelaskan bahwa kepercayaan konsumen adalah “Semua pengetahuan yang
dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut dan manfaatnya.
Objek dapat berupa produk, orang, perusahaan dan segala sesuatu dimana seseorang memiliki kepercayaan dan
sikap”. Atribut adalah karakteristik atau fitur yang mungkin dimiliki atau tidak dimiliki oleh oleh objek. Sedangkan
manfaat adalah hasil positif yang diberikan kepada konsumen. Kepercayaan secara umum dipandang sebagai
unsur mendasar bagi keberhasilan relationship. Tanpa adanya kepercayaan, suatu relationship tidak akan
bertahan dalam jangka waktu yang panjang.
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2.2 Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan memiliki beberapa dimensi atau unsur kualitas pelayanan. Unsur-unsur kualitas pelayanan
merupakan hasil temuan penelitian dari teori kualitas pelayanan yang disampaikan oleh A. Pasuraman. Sebagai
salah satu tokoh pionir dalam pengukuran kualitas pelayanan, Pasuraman mencetuskan dimensi servqual.
Dimensi ini dibuat untuk mengukur kualitas pelayanan dengan menggunakan suatu kuisioner. Teknik servqual
dapat mengetahui seberapa besar jarak harapan pelanggan dengan ekspektasi pelanggan terhadap pelayanan
yang diterima. Servqual memiliki 5 dimensi, diantaranya adalah:
1.

2.

3.

4.

5.

Tangibles
Tangibles adalah bukti konkret kemampuan suatu perusahaan untuk menampilkan yang terbaik bagi
pelanggan. Baik dari sisi fisik tampilan bangunan, fasilitas, perlengkapan teknologi pendukung, hingga
penampilan karyawan.
Reliability
Reliability adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan
konsumen terkait kecepatan, ketepatan waktu, tidak ada kesalahan, sikap simpatik, dan lain sebagainya.
Responsiveness
Responsiveness adalah tanggap memberikan pelayanan yang cepat atau responsif serta diiringi dengan
cara penyampaian yang jelas dan mudah dimengerti.
Assurance
Assurance adalah jaminan dan kepastian yang diperoleh dari sikap sopan santun karyawan, komunikasi
yang baik, dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya pelanggan.
Empathy
Empathy adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi kepada pelanggan, hal ini dilakukan
untuk mengetahui keinginan konsumen secara akurat dan spesifik.
2.3 Kepuasaan Pelanggan

Kata kepuasan (satisfaction) berasal dari bahasa Latin “satis” yang artinya cukup baik, memadai. Dan “facio”
yang artinya melakukan atau membuat. Kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau
membuat sesuatu menjadi memadai. Kotler mendefinisikan kepuasan sebagai tingkat perasaan seseorang
setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Jadi, tingkat
kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Secara tradisional
pengertian kepuasan/ketidakpuasan pelanggan merupakan perbedaan antara harapan (expectations) dan
kinerja yang dirasakan (perceived performance). Pengertian ini didasarkan pada “disconfirmation paradigm” dari
Oliver yang dikutip oleh A. Usmara. Menurut pandangan ini maka kepuasan pelanggan ditentukan oleh dua
variabel kognitif yakni harapan pra pembelian (prepurchase expectations) yaitu keyakinan tentang kinerja yang
diantisipasi dari suatu produk/ jasa dan “disconfirmations” yakni perbedaan antara harapan pra pembelian dan
persepsi dari purna pembelian (post- purchase perception).
2.4 Loyalitas Pelanggan
Menurut Oliver dalam bukunya Herry Susanto dan Khaerul Umam, loyalitas (kesetiaan) adalah suatu komitmen
mendalam untuk melakukan pembelian ulang atau berlangganan kembali sebuah produk atau jasa yang disukai
pada masa depan, walaupun situasi mempengaruhi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk
menyebabkan pengalihan perilaku. Loyalitas pelanggan adalah kelekatan pelanggan pada suatu merek, toko,
pabrikan, pemberi jasa, atau entitas lain berdasarkan sikap yang menguntungkan dan tanggapan yang baik,
seperti pembelian ulang. Loyalitas pelanggan merupakan kecenderungan pelanggan untuk memilih nilai
organisasi yang ditawarkan di atas alternatif tawaran organisasi pesaing. Loyalitas pelanggan juga menunjukkan
kecenderungan organisasi mendapatkan hasil imbalan dari pilihan berkelanjutan pelanggan atas tawaran
tertentu.
2.5 Metode IPA (Importance-Perfromance Analysis)
Menurut Ruhimat (2008), metode Importance Performance Analysis (IPA) merupakan suatu teknik penerapan
yang mudah untuk mengatur atribut dari tingkat kepentingan dan tingkat pelaksanaan itu sendiri yang berguna
untuk pengembangan Jurnal Industri Vol 4 No 2 Hal 74 – 81 Customer Satisfaction Index 76 program pemasaran
yang efektif. Menurut Suryawan dan Dharmayanti (2013), kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction)
ditentukan oleh persepsi pelanggan atas performance (kinerja) produk atau jasa dalam memenuhi harapan
pelanggan. Pelanggan akan merasa puas apabila harapannya terpenuhi atau akan sangat puas jika harapannya
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terlampaui. Tingkat kepuasan pelanggan tersebut dapat diukur dengan suatu metode yang dinamakan Customer
Satisfaction Index (CSI).

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Studi Pendahuluan
Dalam tahap ini, dilakukan pengidentifikasi terhadap situasi yang dihadapi coffee shop saat ini berdasarkan hasil
survei maupun berita yang didapatkan mengenai perkembangan coffee shop. Selain itu, pada penelitian
pendahuluan ini juga dilakukan pencarian referensi literatur untuk mendukung penelitian yang dilakukan.
Perkembangan coffee shop yang terjadi saat ini sangat ketat sehingga Tanamera Coffee Shop dituntut untuk
melakukan suatu inovasi atau pembaharuan terhadap strategi pemasaran mereka. Berdasarkan studi
pendahuluan didapatkan bahwa kepuasan pelanggan yaitu kepuasan sebagai tingkat perasaan seseorang
setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Jadi, tingkat
kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. (Kotler, 2003). Dalam
mempertahankan serta meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan dibutuhkan faktor-faktor yang tepat untuk
membuat strategi pemasaran yang tepat guna meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan.
3.2 Identifikasi Masalah
Pada tahapan ini, dilakukan pengidentifikasian masalah-masalah dari gejala yang didapatkan dari studi
pendahuluan dimana kualitas pelayanan merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepuasan
pelanggan. Dalam menganalisa serta meningkatkan kepuasan pelanggan pada Tanamera Coffee Roastery
diperlukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Faktor-faktor ini berfungsi sebagai acuan
dalam menentukan strategi pemasaran yang diperlukan untuk meningkatkan kepuasan konsumen terhadap
Tanamera Coffee Roastery.
3.3 Perumusan Masalah
Tahapan ini bertujuan untuk membuat hasil dari identifikasi permasalahan ke dalam bentuk pertanyaan dalam
penelitian yang dijawab dengan melakukan penelitian ini. Rumusan masalah ini didasari oleh tingkat kepuasan
pelanggan yang didasari oleh kualitas pelayanan yang diberikan dari coffee shop yang dipengaruhi oleh beberapa
faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan adalah tangibles, reliability, responsiveness,
assurance, emphaty.
3.4 Tujuan Penelitian
Pada tahapan ini dilakukan penentuan terhadap tujuan dari penelitian sebagai fokus yang ingin dicapai pada
akhir penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan dan menganalisa faktor yang mempengaruhi
Marketing Strategy di Tanamera Coffee Roastery dan Menentukan cara menganalisa Marketing Strategy melalui
Metode IPA (Importance Performance Analysis).
3.5 Batasan Penelitian
Pada tahap ini bertujuan untuk menentukan batasan-batasan dalam penelitian ini. Penentuan batasan ini
bertujuan agar penelitian menjadi lebih terarah dan fokus pada masalah serta tujuan penelitian. Batasan dalam
penelitian ini terkait dengan objek penelitian yaitu Tanamera Coffee Roastery dengan kriteria responden adalah
pelanggan yang pernah melakukan pembelian terhadap produk di Tanamera Coffee Roastery dan pengolahan
dengan menggunakan metode IPA.
3.6 Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini digunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Metode ini dipilih
karena sampel yang dipilih oleh peneliti adalah sampel dengan kriteria responden telah melakukan transaksi
pembelian minimum sekali di Tanamera Coffee Roastery.
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Hasil pengolahan dan analisa data IKP (Indeks Kepuasan Pelanggan)
Dimensi
Reliability

SI

IKP KONVERSI

SP

IKP KONVERSI

SIxSP

4,301,346,801 8,602,693,603 410,166,667 8,203,333,333 176,427

Mutu

Kategori

B

Memuaskan

172,429

B

Memuaskan

Assurance

4,220,624,613 8,441,249,227 406,833,333 8,136,666,667 171,709

B

Memuaskan

Empathy

4,124,579,125 8,249,158,249 398,166,667 7,963,333,333 164,227

B

Memuaskan

Total

1,687,483,337

B

Memuaskan

Responsiveness 4,228,282,828 8,456,565,657

IKP

4,078

162,296,667

IKP STANDART

IKP HITUNG

89

8,438,772,847

81,56

684,792

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa IKP hitung diperoleh analisa, yaitu kualitas layanan dapat diberikan
penyelenggara pelayanan kepada pelanggan pengguna pelayanan adalah 84,39% dari kualitas layanan yang
diharapkan oleh pelanggan.

Gambar 1. Uji hipotesa (uji Wilcoxon Signed Rank)
Tabel 2. Rangkuman Uji Hipotesa (uji Wilcoxon Signed Rank) Data ke-7 s.d. ke-17 dan Data ke-19 s.d. ke-30
Data ke-

Z

Kesimpulan

Pengertian

7

3,627

H0 Ditolak

Ada perbedaan

8

2,325

H0 Ditolak

Ada perbedaan

9

2,123

H0 Ditolak

Ada perbedaan

10

3,367

H0 Ditolak

Ada perbedaan

11

0,339

H0 Diterima

Tidak ada perbedaan

12

1,091

H0 Diterima

Tidak ada perbedaan

13

2,603

H0 Ditolak

Ada perbedaan

14

2,603

H0 Ditolak

Ada perbedaan

15

2,815

H0 Ditolak

Ada perbedaan

16

0,956

H0 Diterima

Tidak ada perbedaan

17

0,686

H0 Diterima

Tidak ada perbedaan

19

0,774

H0 Diterima

Tidak ada perbedaan

20

2,567

H0 Ditolak

Ada perbedaan

21

2,062

H0 Ditolak

Ada perbedaan
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Data ke-

Z

Kesimpulan

Pengertian

22

1,883

H0 Diterima

Tidak ada perbedaan

23

1,646

H0 Diterima

Tidak ada perbedaan

24

0,231

H0 Diterima

Tidak ada perbedaan

25

0,107

H0 Diterima

Tidak ada perbedaan

26

2,32

H0 Ditolak

Ada perbedaan

27

2,35

H0 Ditolak

Ada perbedaan

28

1,006

H0 Diterima

Tidak ada perbedaan

29

1,414

H0 Diterima

Tidak ada perbedaan

30

1,663

H0 Diterima

Tidak ada perbedaan

Berikut ini alasan yang menjadikan dasar sebuah data adanya perbedaan ataupun sebaliknya. Berdasarkan uji
hipotesa dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed rank, hasil perhitungan terhadap data penelitian ke-7
diperoleh nilai Z hitung adalah 3,627. Dengan tingkat signifikasnsi 5%, nilai Z tabel adalah 1,96. Nilai absolut Z
hitung adalah 3,627 lebih besar daripada nilai Z tabel. Keputusan pada pengujian ini adalah menolak hipotesa
nol (H0) yang menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan antara kualitas pelayanan yang diharapkan oleh
mahasiswa Teknik Industri pada pelayanan Tanamera Coffee Shop Roastery dengan kualitas pelayanan yang
diterima oleh mahasiswa Teknik Industri pada pelayanan Tanamera Coffee Shop Roastery. Kesimpulan pada
pengujian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan kualitas layanan yang diharapkan oleh mahasiswa Teknik
Industri pada pelayanan Tanamera Coffee Shop Roastery dengan kualitas pelayanan yang diterima oleh
mahasiswa Teknik Industri pada Tanamera Coffee Shop Roastery.
Sedangkan hasil terhadap data penelitian ke-11 diperoleh nilai Z hitung adalah 0,339. Dengan tingkat
signifikasnsi 5%, nilai Z tabel adalah 1,96. Nilai absolut Z hitung adalah 0,339 lebih kecil daripada nilai Z tabel.
Keputusan pada pengujian ini adalah menerima hipotesa nol (H0) yang menyatakan bahwa tidak adanya
perbedaan antara kualitas pelayanan yang diharapkan oleh mahasiswa Teknik Industri pada pelayanan
Tanamera Coffee Shop Roastery dengan kualitas pelayanan yang diterima oleh mahasiswa Teknik Industri pada
pelayanan Tanamera Coffee Shop Roastery. Kesimpulan pada pengujian ini menyatakan bahwa tidak ada
perbedaan kualitas layanan yang diharapkan oleh mahasiswa Teknik Industri pada pelayanan Tanamera Coffee
Shop Roastery dengan kualitas pelayanan yang diterima oleh mahasiswa Teknik Industri pada Tanamera Coffee
Shop Roastery.
Sama seperti pada pengujian dimensi Reliability, nilai Z hitung bertanda (-) dengan penentuan skor
PERFORMANCE (P1) minus skor IMPORTANCE (I1) menunjukkan bahwa skor IMPORTANCE lebih besar daripada
skor PERFORMANCE. Ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diharapkan oleh mahasiswa Teknik Industri
pada pelayanan Tanamera Coffee Shop Roastery lebih tinggi daripada kualitas layanan yang diterima oleh
mahasiswa Teknik Industri pada pelayanan Tanamera Coffee Shop Roastery pada dimensi kualitas pelayanan
Reliability.

Keterangan :
1:Dimensi Reliability
2:Dimensi
Responsiveness
3:Dimensi Assurance
4: Dimensi Empathy

Gambar 2. Grafik hasil pengolahan data kuisioner dengan metode IPA
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Pada hasil analisis menggunakan metode IPA, menunjukkan bahwa dimensi Reliability berada pada kuadran B.
Ini menunjukkan bahwa dimensi kualitas layanan Reliability tersebut, dinilai penting oleh konsumen mahasiswa
Teknik Industri dan Tanamera Coffee Shop Roastery memberikan pelayanan dengan kualitas baik. Hasil
pengujian statistik Wilcoxon Signed Rank menyimpulkan bahwa dimensi kualitas Reliability yang diharapkan oleh
mahasiswa Teknik Industri lebih tinggi daripada kualitas layanan yang diterima oleh mahasiswa Teknik Industri.
Ini berarti manajemen Tanamera Coffee Shop Roastery harus meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen
untuk dimensi Reliability agar mampu memenuhi kualitas layanan yang diharapkan konsumen. Hasil analisis
menggunakan metode IPA menunjukkan bahwa dimensi Responsiveness berada pada kuadran B. Ini
menunjukkan bahwa dimensi kualitas layanan Responsiveness tersebut, dinilai penting oleh konsumen
mahasiswa Teknik Industri dan Tanamera Coffee Shop Roastery memberikan pelayanan dengan kualitas baik.
Hasil pengujian statistik Wilcoxon Signed Rank menyimpulkan bahwa dimensi kualitas Responsiveness yang
diharapkan oleh mahasiswa Teknik Industri lebih tinggi daripada kualitas layanan yang diterima oleh mahasiswa
Teknik Industri. Ini berarti manajemen Tanamera Coffee Shop Roastery harus meningkatkan kualitas layanan
kepada konsumen untuk dimensi Responsiveness agar mampu memenuhi kualitas layanan yang diharapkan
konsumen.
Hasil analisis menggunakan metode IPA menunjukkan bahwa dimensi Assurance berada pada kuadran B. Ini
menunjukkan bahwa dimensi kualitas layanan Assurance tersebut, dinilai penting oleh konsumen mahasiswa
Teknik Industri dan Tanamera Coffee Shop Roastery memberikan pelayanan kepada konsumennya dengan
kualitas baik. Oleh karena itu, manajemen Tanamera Coffee Shop Roastery harus meningkatkan kualitas layanan
kepada konsumen untuk dimensi Assurance agar mampu memenuhi kualitas layanan yang diharapkan
konsumen. Hasil analisis menggunakan metode IPA menunjukkan bahwa dimensi Empathy berada pada kuadran
C. Ini menunjukkan bahwa dimensi kualitas layanan Empathy tersebut, dinilai tidak penting oleh konsumen
mahasiswa Teknik Industri dan Tanamera Coffee Shop Roastery memberikan pelayanan kepada konsumennya
dengan kualitas rendah. Oleh karena itu, manajemen Tanamera Coffee Shop Roastery tidak terlalu penting
memperhatikan dimensi kualitas layanan ini.

5. KESIMPULAN
Faktor yang mempengaruhi marketing strategy Tanamera Coffee Shop adalah, Promosi Tanamera Coffee Shop,
tujuan promosi dalam marketing strategy adalah untuk membujuk, mempengaruhi, serta mengingatkan
pelanggan tentang produk. Promosi yang baik dalam marketing harus memegang prinsip thruth in advertising,
segala promosi dengan iklan, reklame dan lain-lain tidak boleh berlebihan dan membohongi calon pembeli.
Pada hasil analisis menggunakan metode IPA, menunjukkan bahwa dimensi Reliability berada pada kuadran B.
Ini menunjukkan bahwa dimensi kualitas layanan Reliability tersebut penting, dan dari uji Wilcoxon Signed Rank
menyimpulkan bahwa dimensi kualitas Reliability yang diharapkan oleh mahasiswa Teknik Industri lebih tinggi
daripada kualitas layanan yang diterima oleh mahasiswa Teknik Industri. Ini berarti manajemen Tanamera
Coffee Shop Roastery harus meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen untuk dimensi Reliability agar
mampu memenuhi kualitas layanan yang diharapkan konsumen.
Hasil analisis menggunakan metode IPA menunjukkan bahwa dimensi Responsiveness berada pada kuadran B.
Ini menunjukkan bahwa dimensi kualitas layanan Responsiveness tersebut, dinilai penting oleh konsumen
mahasiswa Teknik Industri dan Tanamera Coffee Shop Roastery memberikan pelayanan dengan kualitas baik,
dan dari hasil pengujian statistik Wilcoxon Signed Rank menyimpulkan bahwa dimensi kualitas Responsiveness
yang diharapkan oleh mahasiswa Teknik Industri lebih tinggi daripada kualitas layanan yang diterima oleh
mahasiswa Teknik Industri. Ini berarti manajemen Tanamera Coffee Shop Roastery harus meningkatkan kualitas
layanan kepada konsumen untuk dimensi Responsiveness agar mampu memenuhi kualitas layanan yang
diharapkan konsumen.
Hasil analisis menggunakan metode IPA menunjukkan bahwa dimensi Assurance berada pada kuadran B
menunjukkan bahwa dimensi kualitas layanan Assurance tersebut dinilai penting, sehingga manajemen
Tanamera Coffee Shop Roastery harus meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen untuk dimensi
Assurance agar mampu memenuhi kualitas layanan yang diharapkan konsumen.
Hasil analisis menggunakan metode IPA menunjukkan bahwa dimensi Empathy berada pada kuadran C, ini
menunjukkan bahwa dimensi kualitas layanan Empathy tersebut, dinilai tidak penting oleh konsumen
mahasiswa Teknik Industri dan Tanamera Coffee Shop Roastery memberikan pelayanan kepada konsumennya
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dengan kualitas rendah. Oleh karena itu, manajemen Tanamera Coffee Shop Roastery tidak terlalu penting
memperhatikan dimensi kualitas layanan ini.
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