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Kualitas jasa pelayanan menjadi hal yang sangat penting dalam dunia 
usaha bisnis, baik yang bergerak di bidang produksi maupun jasa. Dewasa ini 
perkembangan cafe, khususnya di Indonesia, semakin ketat dan kompetitif. Coffee 
shop pada umumnya menjual produk yang sama, akan tetapi yang dapat 
membedakan adalah dari jenis kualitas pelayanan jasanya. Hal tersebut memacu 
pengelola coffee shop untuk meningkatkan kualitas di bidang pelayanan.Oleh 
karena itu pengelola coffee shop diharapkan untuk tidak saja mampu menjual 
produk atau jasanya, melainkan juga harus mengetahui bagaimana menyajikan 
alternatif pilihan yang terbaik bagi para konsumen. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik kualitas 
pelayanan jasa yang diharapkan oleh konsumen Coffee Corner, mengetahui 
kesenjangan kualitas pelayanan jasa yang diterima dengan yang diharapkan oleh 
konsumen Coffee Corner dan mengusulkan action plan untuk peningkatan 
kualitas pelayanan jasa. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 
Quality Function Deployment dengan integrasi metode Service Quality. 
Penggunaan kuesioner menggunakan tiga informasi pokok, yaitu 
identifikasi responden, identifikasi tingkat kepentingan, dan identifikasi tingkat 
kepuasan. Hasil dari perhitungan data akan digunakan untuk membuat rumah 
kualitas. 

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terdapat delapan belas 
atribut layanan kualitas jasa yang diinginkan oleh konsumen, dimana semua 
atribut layanan kualitas jasa tersebut memiliki nilai kesenjangan negatif. Lima 
atribut yang memiliki nilai kesenjangan terbesar adalah tempat parkir yang luas 
dan nyaman, kecepatan keluarnya menu yang dipesan, jumlah petugas yang cukup 
untuk melayani pada jam sibuk, kemudahan penghubungan karyawan saat 
dibutuhkan, dan kecepatan karyawan dalam menangani keluhan konsumen. 
Tindakan perbaikan yang harus dilakukan untuk mengatasi kebutuhan 
konsumen berdasarkan lima atribut yang memiliki nilai kesenjangan terbesar 
adalah menyediakan lahan parkir tambahan, peran Supervisor, Manajer ikut 
membantu menjadi Barista, adanya barista di tiap floor, serta barista bersikap 
memahami konsumen. 
 
Kata kunci : Quality Function Deployment, Service Quality, kesenjangan 
atribut, tindakan perbaikan, rumah kualitas. 
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