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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepentingan atribut-

atribut produk tahu oleh konsumen, mengetahui tingkat kinerja atribut-atribut produk 
tahu oleh konsumen dan menganalisis tingkat kepuasan konsumen terhadap produk 
tahu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan 
teknik wawancara berdasarkan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis 
deskriptif, Imfortance Performance Analysis (IPA) dan Customer Satisfaction Index 
(CSI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Atribut kepentingan yang 
dianggap penting bagi konsumen rumah tangga non perumahan adalah atribut harga 
(80%), rasa (60%), ukuran (60%), tempat produksi (60%) dan promosi (46,67%). 
Atribut yang dianggap cukup penting adalah pelayanan (46,67). Atribut kepentingan 
yang dianggap penting bagi konsumen rumah tangga perumahan adalah atribut 
ukuran (93,33%), pelayanan (86,67%), kemasan (66,67%), harga (60%), promosi 
(60%), rasa (53,33%) dan tempat produksi (46,67%). (2) Atribut kinerja yang 
dianggap penting bagi konsumen rumah tangga non perumahan adalah atribut ukuran 
(66,67%), rasa (60%), harga (60%), tempat produksi (53,33%), pelayanan (53,33), 
promosi (53,33) dan kemasan (26,67%). Atribut kinerja yang dianggap penting bagi 
konsumen rumah tangga perumahan adalah atribut harga (73,33%), pelayanan 
(73,33%), kemasan (66,67%), ukuran (66,67%), tempat produksi (53,33%), promosi 
(53,33%) dan rasa (46,67%). (3) Konsumen rumah tangga non perumahan 
memperoleh indeks kepuasan (CSI) yaitu sebanyak 79 persen dan konsumen rumah 
tangga perumahan memperoleh indeks kepuasan (CSI) sebanyak 74 persen. Artinya 
79 dan 74 persen terletak di antara 0,66-0,80 dapat dikategorikan bahwa konsumen 
telah merasa puas dengan produk tahu di Kota Mataram. 

Kata kunci : Tahu, kepuasan konsumen, IPA 
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ABSTRACT 
The objectives of this research are to find out the level of importance of the 

product attributes of tofu by consumer, to find out the performance of the product 
attributes of tofu by consumer, to analyze the level of satisfaction of consumer about 
tofu products. This research used descriptive methodology. Data collection is 
conducted by using interview technique based on questionnaire. Analysis used is 
descriptive analysis, Importance Performance Analysis (IPA) and Costumer 
Satisfaction Index (CSI), to find out level of the importance, level of performance and 
level of satisfaction of consumer toward tofu products in Mataram city. The results of 
research shows that; (1) The level of importance of attributes that are considered 
important for consumers of non-residential households are the attributes of price 
(80%), taste (60%), size (60%), place of production (60%) and promotion (46,67%). 
Attributes that considered important enough are services (46,67%). The level of 
importance of attributes that considers important for consumer of residential 
households are the attributes of size (93,33%), services (86,67%), packaging 
(66,67%), price (60%), promotion (60%), taste (53,33%), and place of production, 
(46,67%); (2) The level of performance of attributes that are considered important 
for consumer of non-residential households are the attributes of size (66,67%), taste 
(60%), place of production (53,33%), services (53,33%), promotion (53,33%) and 
packaging (26,67%). The level of performance of attributes that are considered 
important for consumer of residential households are the attributes of price 
(73,33%), services (73,33%), packaging (66,67%), size (66,67%), place of 
production (53,33%), promotion (53,33%) and taste (46,67%); (3) Consumers of 
non-residential households obtained a satisfaction index of 79 percent and consumers 
of residential households obtained a satisfaction index of 74 percent. This means that 
79 and 74 percent are located between 0,66-0,80 can be categorized that consumers 
are satisfied with the product tofu (tahu) in Mataram city.  
 
Keywords : Topu (Tahu), Costumer Satisfication, IPA 
  

PENDAHULUAN 

Sektor pertanian mendapat prioritas utama dalam upaya pembangunan 
ekonomi nasional, oleh sebab itu sektor ini merupakan sektor dominan yang 
mempunyai peran penting, baik dalam rangka menyediakan bahan pangan, bahan 
baku industri, sumber devisa, lapangan kerja dan menyebarkan kegiatan ekonomi 
pedesaan (Achmad dan Sudjijono, 2005; Pambudy, Sipayung dan Priatna, 2000; 
Widodo, 2008). 

Tahu merupakan salah satu bentuk hasil industri pengolahan kedelai 
sebagaimana halnya produk lainnya seperti kecap, susu, tauco dan sebagainya.Produk 
tahu memiliki pangsa yang cukup luas karena telah memasyarakat dan merupakan 
makanan yang tidak asing lagi bagi penduduk Asia seperti Indonesia, Jepang, Cina, 
Korea dan lain-lain (Hasibuan, 2000). 
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Kepuasan konsumen merupakan sumber repeat order (pembelian berulang) 
dan loyalitas konsumen. Apabila kepuasan konsumen tercapai maka konsumen akan 
kembali mengkonsumsi produk atau jasa tersebut. Sedangkan apabila kepuasan 
konsumen tidak tercapai, maka konsumen tidak akan melakukan pembelian terhadap 
produk yang sama, tetapi akan melakukan pencarian eksternal kembali untuk 
mencapai pengenalan kebutuhannya. Kepuasan konsumen akan tercapai bila penyedia 
produk dan jasa mampu memberikan pelayanan yang melebihi atau setidaknya sama 
dengan harapan konsumen (Wardhana, 2010). 
 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah deskriptif dengan unit analisis konsumen rumah 
tangga produk tahu yang terdapat di Kota Mataram, penentuan daerah sampel dengan 
purposive sampling di seluruh kecamatan yang ada di Kota Mataram, penentuan 
responden dengan quota sampling sebanyak 30, 15 responden non perumahan dan 15 
responden perumahan, jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan kualitatif, 
sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  

Analisis Data 

Dalam melakukan penelitian ini, digunakan beberapa analisis data yaitu 
analisis deskriptif, Importance Performance Analysis (IPA) dan Customer 
Satisfaction Index (CSI). Tingkat kepentingan dan tingkat kinerja yang dibuat dalam 
diagram kartesius adalah skor tingkat kepentingan dan tingkat kinerja rata-rata per 
responden. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut: 

 

X = ∑    푌 = ∑  ,        X = ∑      Y = ∑  

Analisis Tingkat Kepuasan 

Customer Satisfaction Index merupakan suatu skala pengukuran yang 
menggambarkan tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu produk. Menurut Siagian 
(dalam Amran dan Ponti Ekadeputra, 2010) terdapat empat tahapan dalam 
penghitungan Customer Satisfaction Index (CSI), yaitu: 1. Menghitng Weighted 
Factor, yaitu mengubah nilai rata-rata tingkat kepentingan menjadi angka persen, 
sehingga didapatkan total Weighting Factor 100%. 2. Menghitung Weighting Score, 
yaitu nilai perkalian antara nilai rata-rata tingkat kinerja dengan Weighting Factor. 3. 
Menghitung Weighted Total, yaitu menjumlahkan Weighted Score dari semua atribut. 
4. Menghitung Customer Satisfaction Index, yaitu Weighted Total dibagi skala 
maksimal yang digunakan (dalam penelitian ini skala maksimum yang digunakan 
adalah 5) kemudian dikali 100%. 



5 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 
Responden non perumahan paling banyak membeli tahu antara umur 41 

sampai 65 dengan persentase 66,67%. Sedangkan pada responden perumahan antara 
usia 25 sampai 40 dengan persentase 60%.  

Tingkat pendidikan responden perumahan terbanyak adalah Sekolah 
Menengah Atas yaitu sebesar 10 orang atau 66,67 %. dibandingkan dengan tingkat 
pendidikan responden non perumahan terbanyak adalah Tidak Sekolah yaitu sebesar 
5 orang atau 33,33 %. 

Pekerjaan responden  perumahan terbanyak  adalah sebagai ibu rumahtangga 
yaitu sebanyak 8 orang atau 53,33 %. dibandingkan dengan responden non 
perumahan terbanyak adalah sebagai ibu rumah tangga sebanyak 7 orang atau 46,67 
%. 

 
1).   Penilaian Responden dan Tingkat Kesesuaian Atribut Produk 

           Tabel 4.5. Penilaian Tingkat Kepentingan dan Kinerja Produk Tahu 

No     Non 
Perumahan 

 

Rata-Rata  
Tingkat  

Kepentingan 

Rata-Rata  
Tingkat  
Kinerja 

1 Rasa 4,2 4,13 
2 Kemasan   3,47 3,53 
3 Ukuran   4,07             4,2 
4 Harga 3,8              4 
5 Tempat Produksi 4,2             3,87 
6 Pelayanan   4,27             4,2 
7 Promosi   3,73             3,67 
 Jumlah 27,74           27,6 
 Rata-rata  3,96            3,94 
No Perumahan 
1 Rasa 3,93           3,87 
2 Kemasan 3,07           3,53 
3 Ukuran 3,07           3,67 
4 Harga          3,6           3,87 
5 Tempat Produksi          3,6           3,8 
6 Pelayanan 3,53           3,87 
7 Promosi           3           3,33 
 Jumlah        23,8           25,94 
 Rata-rata          3,4             3,71 

      Sumber: Data Primer diolah,2018 
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Pada Tabel 4.8 akan dibahas penilaian dan tingkat kesesuaian masing-masing 

persebaran atribut pada diagram kartesius untuk responden non perumahan dan 

perumahan produk tahu secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 4.26 Salah 

satu cara untuk menentukan prioritas perbaikan terhadap atribut kinerja produk tahu 

dengan menggunakan alat bantu berupa analisis IPA. 

 
 

 

Gambar 4.26. Diagram kartesius Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kinerja  Non 

Perumahan dan Perumahan 

        Keterangan: 

1. Rasa                4. Harga                       7. Promosi 

2. Kemasan         5. Tempat Produksi 

3. Ukuran            6. Pelayanan 

 
a. Kuadran A (Prioritas Utama) 

Atribut non perumahan yang berada pada kuadran A menunjukkan kualitas 
produk tahu yang memilliki tingkat kepentingan yang tinggi atau di atas nilai rataan 
tetapi tingkat kinerja perusahaan dinilai rendah. Atribut non perumahan yang berada 
di Kuadran A adalah tempat produksi memiliki nilai tingkat kepentingan sebesar 4,2 
dan tingkat kinerja sebesar 3,8, sedangan atribut perumahan yang berada di Kuadran 
A adalah tidak ada.  Hal ini berarti atribut non perumahan, tempat produksi yang 
menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan kinerjanya agar dapat memenuhi 

  Non Perumahan      Perumahan 
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keinginan konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan produk tahu 
dibandingkan dengan atribut perumahan yang tidak memiliki prioritas utama.  
b. Kuadran B (Pertahankan Prestasi) 

Pada kuadran B, tingkat kinerja dari perusahaan sesuai dengan tingkat 
kepentingan dari konsumen. Oleh karena itu, pihak perusahaan cukup 
mempertahankan kinerja dari atribut-atribut produk yang berada pada kuadran ini. 
Adapun atribut-atribut non perumahan produk tahu di Kota Mataram yang perlu 
dipertahankan kinerjanya adalah rasa memiliki tingkat kepentingan sebesar 4,2 dan 
tingkat kinerja sebesar 4,13, ukuran memiliki tingkat kepentingan sebesar 4,07 dan 
tingkat kinerja sebesar 4,2 dan  pelayanan memiliki tingkat kepentingan sebesar 4,27 
dan tingkat kinerja sebesar 4,2, sedangkan atribut perumahan yang perlu 
dipertahankan kinerjanya adalah rasa memiliki tingkat kepentingan sebesar 3,93 dan 
tingkat kinerja sebesar 3,87, harga memiliki tingkat kepentingan sebesar 3,6 dan 
tingkat kinerja sebesar 3,87, tempat produksi memiliki tingkat kepentingan sebesar 
3,6 dan tingkat kinerja sebesar 3,8 dan pelayanan memiliki tingkat kepentingan 
sebesar 3,53 dan tingkat kinerja sebesar 3,87. 
c. Kuadran C (Prioritas Rendah) 

Kuadran ini menunjukkan atribut-atribut kepuasan yang memiliki tingkat 
kepentingan dan tingkat kinerja yang rendah dari konsumen. Atribut-atribut non 
perumahan yang berada pada kuadran ini adalah kemasan memiliki tingkat 
kepentingan sebesar 3,47 dan tingkat kinerja sebesar 3,53, dan atribut promosi 
memiliki tingkat kepentingan sebesar 3,73 dan tingkat kinerja sebesar 3,67. 
Sedangkan atribut perumahan yang berada pada kuadran ini adalah kemasan memiliki 
tingkat kepentingan sebesar 3,07 dan tingkat kinerja sebesar 3,53, ukuran memiliki 
tingkat kepentingan sebesar 3,07 dan tingkat kinerja sebesar 3,67, dan atribut promosi 
memiliki tingkat kepentingan sebesar 3 dan tingkat kinerja sebesar 3,33. 
d. Kuadran D (Berlebihan) 

Atribut-atribut yang mempunyai tingkat kepentingan yang rendah, tetapi 
memiliki tingkat pelaksanaan kinerja tinggi berada pada kuadran D. Atribut non 
perumahan tersebut yaitu atribut harga memiliki tingkat kepentingan sebesar 3,8 dan 
tingkat kinerja sebesar 4, sedangkan atribut perumahan yang berada pada Kuadran D 
tidak ada.  
2).      Indeks Kepuasan Konsumen 

Metode ini berperan dalam menganalisis tingkat kepuasan konsumen terhadap 
suatu atribut produk tahu secara keseluruhan dengan menilai rata-rata tingkat 
kepentingan konsumen dan pemenuhan dari atribut-atribut tersebut terhadap selera 
konsumen. Besaran Customer Satisfaction Index (CSI) memperhitungkan nilai rata-
rata kepentingan konsumen terhadap suatu atribut dalam menentukan tingkat kinerja 
atribut tersebut nantinya akan berpengaruh pada tingkat kepuasan total konsumen. 
 

 



8 
 

 

Tabel 4.6. Customer Satisfaction Index (CSI) Untuk Mengetahui Tingkat Kepuasan 

Konsumen Non Perumahan dan Perumahan Produk Tahu. 

No 
Non 

Perumahan 
 

Rata-rata 
Tingkat 

Kepentingan 
(MIS) 

Rata-rata 
Tingkat 
Kinerja 
(MSS) 

Weight  
Factor 

(MIS/∑MIS) 

Weight 
Score 

(WF X MSS) 

CSI 
Atribut 

1 Kualitas Produk      
 Rasa         4,2 4,13 0,15 0,63 0,13 

 Kemasan 3,47 3,53 0,13 0,44 0,09 

 Ukuran 4,07      4,2 0,15 0,62 0,12 

2 Harga         3,8 4 0,14 0,55 0,11 

3 Tempat 
Produksi 

        4,2 3,87 0,15 0,59 0,12 

4 Pelayanan        4,27      4,2 0,15 0,65 0,13 

5 Promosi        3,73 3,67 0,13 0,49 0,10 

Jumlah      27,73    27,60        1,00 3,96 0,79 

Rata-rata       3,96     3,94    

No Perumahan 
 

Rata-rata 
Tingkat 

Kepentingan 
(MIS) 

Rata-rata 
Tingkat 
Kinerja 
(MSS) 

Weight 
Factor 

(MIS/∑MIS) 

Weight 
Score 

(WF X MSS) 

CSI 
Atribut 

1 Kualitas Produk      
 Rasa 3,93 3,87 0,17 0,64 0,13 
 Kemasan 3,07 3,53 0,13 0,46 0,09 
 Ukuran 3,07 3,67 0,13 0,47 0,09 
2 Harga         3,6 3,87 0,15 0,58 0,12 
3 Tempa 

Produksi 
        3,6      3,8 0,15 0,57 0,11 

4 Pelayanan         3,53 3,87 0,15 0,57 0,11 
5 Promosi            3 3,33 0,13 0,42 0,08 
 Jumlah        23,8    25,93        1,00 3,72 0,74 
 Rata-rata   3,40      3,70    

Sumber: Data Primer diolah,2018 
Berdasarkan Tabel 4.6 nilai Customer Satisfaction Index (CSI) atribut non 

perumahan dihitung dengan membagi total Weight Score yaitu 3,96 dengan jumlah 
skala penilaian (skala 5) hasilnya adalah 0,79 (79%) dan dapat dikategorikan puas, 
karena nilai antara 0,66-0,80 dikategorikan puas. Nilai 0,79 tersebut secara teknis 
berarti bahwa dari keseluruhan atribut produk tahu 79 persen telah memenuhi 
kepuasan konsumen. Sedangkan nilai Customer Satisfaction Index (CSI) atribut 
perumahan dihitung dengan membagi total Weight Score yaitu 3,72 dengan jumlah 
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skala penilaian (skala 5) hasilnya adalah 0,74 (74%) dan dapat dikategorikan puas, 
karena nilai antara 0,66-0,80 dikategorikan puas. Nilai 0,74 tersebut secara teknis 
berarti bahwa dari keseluruhan atribut produk tahu 74 persen telah memenuhi 
kepuasan konsumen. Harapan konsumen yang belum terpenuhi tersebut dapat 
ditingkatkan dengan melihat atribut yang memiliki nilai kepentingan dan kinerja yang 
rendah. Hal ini memungkinkan bagi produsen untuk melakukan perbaikan agar 
atribut-atribut yang belum dapat memenuhi kepuasan konsumen tersebut memiliki 
nilai CSI semakin besar. Penilaian indeks kepuasan konsumen terhadap atribut 
produk tahu dari yang terbesar sampai terendah dapat dilihat pada Gambar 4.27. 

 

 
  

 

                    Gambar 4.27. Nilai CSI Atribut-Atribut Produk Tahu 
Pada Gambar di atas dapat dilihat atribut  non perumahan yang memiliki CSI 

paling besar adalah atribut rasa (dengan nilai 0,13) dan pelayanan (0,13), sedangkan 
atribut perumahan yang memiliki CSI paling besar yaitu rasa (0,13). Nilai CSI atribut 
non perumahan (Tabel 4.6) berasal dari perhitungan nilai Weight Score (WS) dibagi 
dengan 5 (skala penilaian). Total nilai WS seluruh atribut adalah 3,96 diperoleh dari 
hasil perkalian antara Weight Factor (WF) dan tingkat kinerja. Semakin tinggi nilai 
WS maka semakin tinggi juga kepuasan yang didapat dari kinerja atribut tersebut. 
Urutan atribut yang memiliki WS dari yang paling rendah sampai paling tinggi yaitu : 
kemasan (0,44), promosi (0,49), harga (0,55), tempat produksi (0,59), ukuran (0,62), 
rasa (0,63) dan pelayanan (0,65). Atribut pelayanan memiliki WS paling tinggi yaitu 
0,65 artinya tingkat kinerja terhadap atribut ini dinilai paling memenuhi harapan 
konsumen dibandingkan atribut lain. Sedangkan atribut yang memiliki WS paling 
kecil adalah atribut kemasan yaitu 0,44 artinya kinerja terhadap atribut kemasan 
paling sedikit dibandingkan dengan atribut yang lain.  
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Sedangkan Nilai CSI responden perumahan berasal dari perhitungan nilai 
Weight Score (WS) dibagi dengan 5 (skala penilaian). Total nilai WS seluruh atribut 
adalah 3,72 diperoleh dari hasil perkalian antara Weight Factor (WF) dan tingkat 
kinerja. Semakin tinggi nilai WS maka semakin tinggi juga kepuasan yang didapat 
dari kinerja atribut tersebut. Urutan atribut yang memiliki WS dari yang paling 
rendah sampai paling tinggi yaitu : promosi (0,42), kemasan (0,46), ukuran (0,47), 
tempat produksi (0,57), pelayanan (0,57), harga (0,58) dan rasa (0,64). Atribut rasa 
memiliki WS paling tinggi yaitu 0,64 artinya tingkat kinerja terhadap atribut ini 
dinilai paling memenuhi harapan konsumen dibandingkan atribut lain. Sedangkan 
atribut yang memiliki WS paling kecil adalah atribut promosi yaitu 0,42 artinya 
kinerja terhadap atribut promosi paling sedikit dibandingkan dengan atribut yang lain. 

Nilai Weight Factor (WF) dari responden non perumahan adalah jumlah dari 
total rata-rata tingkat kepentingan dibagi dengan total rata-rata kepentingan seluruh 
atribut. Total dari nilai WF sebesar 1,00. Berdasarkan perhitungan yang didapat 
atribut rasa, ukuran, tempat produksi dan pelayanan memiliki nilai WF terbesar yaitu 
0,15, hal ini artinya adalah dari total nilai WF sebesar 1,00 atribut rasa, ukuran, 
tempat produksi dan pelayanan mempengaruhi tingkat kepentingan sebesar 0,15 dari 
keseluruhan atribut. Atribut kemasan dan promosi memiliki WF yang paling kecil 
dari keseluruhan atribut yaitu 0,13 hal ini berarti tingkat kepentingan atribut ini 
rendah hanya 0,13 dari total nilai WF. Sedangkan perhitungan yang didapat 
responden perumahan yaitu  rasa  memiliki nilai WF terbesar yaitu 0,17, hal ini 
artinya adalah dari total nilai WF sebesar 1,00 atribut rasa mempengaruhi tingkat 
kepentingan sebesar 0,17 dari keseluruhan atribut. Atribut kemasan, ukuran dan 
promosi memiliki WF yang paling kecil dari keseluruhan atribut yaitu 0,13 hal ini 
berarti tingkat kepentingan atribut ini rendah hanya 0,13 dari total nilai WF. 
Hubungan antara WF dan WS merupakan gambaran dari tingkat kepentingan dan 
kinerja atribut-atribut produk tahu di Kota Mataram.  Hal ini menunjukkan bahwa 
atribut-atribut responden non perumahan dan perumahan sama-sama memiliki nilai 
indeks kepuasan di bawah 1 artinya perusahaan masih perlu untuk meningkatkan 
kepuasan konsumennya. Kepuasan tersebut tercermin dari besarnya nilai Customer 
Satisfaction Index. Peningkatan indeks kepuasan agar mendekati 1 dapat dilakukan 
melalui peningkatan tingkat kepentingan dan tingkat kinerja. Peningkatan terhadap 
tingkat kepentingan sulit untuk dilakukan oleh pihak perusahaan karena tingkat 
kepentingan tergantung pada kebutuhan masing-masing konsumen, sehingga dalam 
penelitian ini peningkatan kepuasan dilakukan melalui pendekatan terhadap 
peningkatan kinerja perusahaan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis mengenai kepentingan dan kepuasan konsumen 

terhadap produk tahu di Kota Mataram dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Atribut kepentingan yang dianggap penting bagi konsumen rumah tangga non 

perumahan adalah atribut harga (80%), rasa (60%), ukuran (60%), tempat 
produksi (60%) dan promosi (46,67%). Atribut yang dianggap cukup penting 
adalah pelayanan (46,67). 
Atribut kepentingan yang dianggap penting bagi konsumen rumah tangga 
perumahan adalah atribut ukuran (93,33%), pelayanan (86,67%), kemasan 
(66,67%), harga (60%), promosi (60%), rasa (53,33%) dan tempat produksi 
(46,67%). 

2. Atribut kinerja yang dianggap penting bagi konsumen rumah tangga non 
perumahan adalah atribut ukuran (66,67%), rasa (60%), harga (60%), tempat 
produksi (53,33%), pelayanan (53,33), promosi (53,33) dan kemasan (26,67%). 
Atribut kinerja yang dianggap penting bagi konsumen rumah tangga perumahan 
adalah atribut harga (73,33%), pelayanan (73,33%), kemasan (66,67%), ukuran 
(66,67%), tempat produksi (53,33%), promosi (53,33%) dan rasa (46,67%). 

3. Konsumen rumah tangga non perumahan memperoleh indeks kepuasan (CSI) 
yaitu sebanyak 79 persen dan konsumen rumah tangga perumahan memperoleh 
indeks kepuasan (CSI) sebanyak 74 persen. Artinya 79 dan 74 persen terletak di 
antara 0,66-0,80 dapat dikategorikan bahwa konsumen telah merasa puas dengan 
produk tahu di Kota Mataram. 

   Saran 
  Saran yang dapat disampaikan pada hasil penelitian ini yaitu: 
1. Produsen produk tahu di Kota Mataram sebaiknya tetap mempertahankan 

atribut yang nilai kepentingan dan kinerja tinggi seperti rasa, kemasan, 
ukuran, harga, tempat produksi dan promosi agar konsumen tetap merasa puas 
dengan produk tahu yang dikonsumsinya. Untuk nilai atribut yang tingkat 
kepentingan dan kinerjanya rendah meliputi pelayanan, hal ini perlu 
diperhatikan dan dikelola secara serius oleh perusahaan karena ketidakpuasan 
dari respo konsumen rumahtangga umumnya berawal dari kondisi ini. Hasil 
peningkatan atribut ini sebagai keunggulan bersaing di masa yang akan 
datang. 

2. Bagi pihak pemerintah/instansi terkait sebaiknya ikut dalam  industri kecil 
seperti membuat pelatihan mengenai peningkatan kualitas produk tahu, 
pelatihan mengenai manajemen usaha dan bagaimana pengolahan tahu 
menggunakan teknologi yang efisien dan higienis 

3. Kepada para peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai industri tahu 
dengan berbagai masalah yang ada maka hasil penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai bahan perbandingan atau sumber referensi. 
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