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ABSTRAK

iii

Kepuasan pelanggan merupakan hal yang penting bagi perusahaan jasa,

karena kepuasan pelanggan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam

memenuhi harapan pelanggan. Begitu halnya dengan PT. OSG Indonesia sebagai

salah satu perusahaan jasa technical cutting tool. Tujuan penelitian adalah untuk

menentukan factor yang menjadi prioritas utama pelanggan terhadap kualitas

pelayanan dan untuk menentukan factor yang perlu diperbaiki dalam memenuhi

kepuasan pelanggan PT OSG Indonesia dengan metode Servqual dan Quality

Function Deployment. Penerapan metode QFD dan Servqual pada penelitian ini

dapat memberikan berbagai informasi mengenai kebutuhan dan keinginan

konsumen. Hasil yang didapat diketahui bahwa factor yang menjadi prioritas

utama pelanggan terhadap kualitas pelayanan adalah perusahaan tidak memiliki

teknolog yang modern. Hal ini membuktikan bahwa perlu dilakukannya perbaikan

terhadap kualitas pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan di PT OSG

Indonesia khususnya dalam hal investasi teknologi yang modern.

Kata Kunci : Kepuasan Pelanggan, Kualitas Pelayanan, Quality Function

Deployment (QFD), Servqual
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ABSTRACT

Customer satisfaction is important for service companies, its illustrates the

company's ability to meet customer expectations. So it is with PT. OSG Indonesia as one

of the company technical services, The research objective was to determine the

factors which are a top priority to quality customer service and to determine the

factors that need to be improved in customer satisfaction with the method Servqual

and Quality Function Deployment in PT. OSG Indonesia. Application of QFD and

Servqual in this research can provide a variety of information about the needs and

desires of consumers.The result is known that factors are a top priority to customer

service quality is attribute company have a modern technology. This proves that it

needs to be improvement for the quality of service to enhance customer satisfaction

in PT OSG Indonesia particularly in investment of a modern technology.

Keywords : Customer Satisfaction, Service Quality, Quality Function

Deployment (QFD), Servqual
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, persaingan industri di dunia akan semakin ketat.

Indonesia pada saat ini kondisi ekonominya sedang dalam proses pemulihan

akan menghadapi persaingan global. Oleh sebab itu, setiap perusahaan harus

berusaha mengefisiekan akan mengefektifkan kinerja dari perusahaannya

sehingga dapat menghadapi persaingan tersebut.

Persaingan tersebut ditandai dengan masuknya perusahaan-perusahaan

asing berakibat pada meningkatnya standar pelayanan yang berpengaruh

terhadap meningkatnya ekspektasi konsumen, sehingga persaingan

perusahaan yang ada pun semakin ketat. Para wiraswasta berlomba- lomba

memberikan nilai tambah pada produknya agar semakin menarik di mata

konsumen dan meningkatkan pelayanan dengan caranya masing-masing. Hal

ini juga berguna untuk mendapatkan ataupun meningkatkan tingkat kepuasan

konsumen dengan harapan akan melakukan pembelian kembali.

Agar produk atau jasa yang ditawarkan dapat diterima oleh pasar, maka

perusahaan harus menerapkan suatu manajemen pemasaran yang terarah dan

tertata dengan baik supaya hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan

semula yaitu pencapaian laba. Oleh karena itu pemasaran merupakan suatu

masalah yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Pemasaran adalah suatu

proses perencanaan dan menjalankan konsep, harga, promosi, dan distribusi

sejumlah ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang

mampumemuaskan tujuan individu dan organisasi.

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi

harapan (Tjiptono, 2006). Dengan kata lain konsumen terpuaskan atas apa

yang diperolehnya. Salah satu cara untuk memuaskan konsumen adalah

dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, sesuai dengan keinginan
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konsumen.

Faktor yang paling penting dari bisnis jasa pelayanan adalah penilaian

kualitas jasa yang sangat dipengaruhi oleh persepsi dan harapan dari masing-

masing konsumen. Pelanggan jasa kesulitan dalam mengalami (melihat,

menyentuh, merasakan, mengetahui rasa) jasa yang ditawarkan, sebab

karakteristik jasa yang intangible (tidak berwujud), sehingga pelanggan

didorong untuk membeli janji-janji dan harapan yang ditawarkan (Tjiptono,

2006).

Kualitas akan dilihat sebagai kelemahan bila konsumen mempunyai

harapan yang terlalu tinggi dalam menilai jasa yang ditawarkan. Kelemahan

lain adalah konsumen tidak tahu dengan kriteria yang digunakan untuk

mengevaluasi jasa, dan bila tidak terpenuhi maka akan terjadi kekecewaan

terhadap pelayanan jasa tersebut. Jadi perusahaan yang bergerak di bidang

jasa harus memenuhi atau melebihi harapan kualitas konsumen. Persepsi

konsumen terbentuk setelah konsumen membandingkan jasa telah diterimanya

dengan jasa yang diharapkannya. Jika jasa yang diterima dibawah jasa yang

diharapkan, konsumen tidak berminat lagi pada penyedia jasa tersebut. Tetapi

jika jasa yang diterimanya memenuhi atau melebihi konsumennya, konsumen

akan menggunakan penyedia jasa itu lagi dan mungkin akan mennyarankan

orang lain untuk memakai penyedia jasa tersebut. Untuk menciptakan jasa

yang berkualitas perlu menciptakan inovasi berkelanjutan untuk

mempertahankan pelanggan.

Mempertahankan pelanggan berarti mengharapkan pelanggan

melakukan transaksi ulang atas jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul di

kemudian hari. Dan untuk mendorong transaksi ulang perusahaan harus

memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah

perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan

antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang

diharapkan (Kotler, 2005).
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Jadi kepuasan pelanggan merupakan kunci utama bagi pelanggan untuk

melakukan pembelian ulang. Kepuasan pelanggan dapat tercapai apabila

perusahaan memberikan apa yang diinginkan dan yang menjadi kebutuhan

pelanggan.

Oleh karena sangat pentingnya kepuasan konsumen bagi perusahaan

jasa, maka diharapkan perusahaan bisa mendorong motivasi yang kreatif

untuk menciptakan berbagai inovasi-inovasi yang dapat memenuhi keinginan

konsumen. Peningkatan kualitas jasa hanya akan berarti bila dirasakan baik

oleh konsumen.

Menurut Tjiptono (2006), dimensi kualitas jasa pelayanan terbagi

menjadi 5 dimensi pokok, yaitu : keandalan, daya tanggap, jaminan, empati

dan bukti fisik. Keandalan adalah konsistensi kerja (performance) dan

kemampuan untuk dipercaya. Daya Tanggap adalah kemauan atau kesiapan

para karyawan untuk memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan. Jaminan

adalah mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat

dipercaya, yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau

keragu-raguan. Empati adalah meliputi kemudahan dalam melakukan

hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami

kebutuhan para pelanggan. Bukti Fisik adalah bukti fisik dari jasa, bisa berupa

fasilitas fisik, peralatan yang dipergunakan, maupun representasi fisik dari

jasa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini juga meneliti tentang dimensi

kualitas jasa yang terdiri dari 5 dimensi pokok.

PT. OSG Indonesia adalahan perusahaan representative untuk produk

cutting tool dengan merk OSG yang proses manufakturnya berada di Aichi,

Jepang. Contoh produknya adalah seperti tap, cutter atau endmill dan juga

drill atau mata bor. Perusahaan ini memiliki beberapa distributor lokal untuk

memenuhi kebutuhan permintaan customer, diantaranya adalah PT. Kawan

Lama Sejahtera dan PT. Somagede Indonesia. Cutting tool OSG memiliki

beberapa sektor customer, utamanya adalah sektor otomotif. Kemudian ada

beberapa seperti oil and gas, general engineering, mold dan dies dan juga

aerospace.
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Bulan Penjualan Target
Presentasi

Pencapaian

Desember $ 479,151 $ 650,000 74%

Januari $ 549,277 $ 650,000 85%

Februari $ 395,941 $ 650,000 61%

Maret $ 511,918 $ 650,000 79%

April $ 440,039 $ 650,000 68%

Mei $ 542,271 $ 650,000 83%

Juni $ 418,157 $ 650,000 64%

Pelayanan yang disediakan oleh PT. OSG Indonesia kepada konsumen

adalah memberikan pelayanan yang cepat dan selalu memenuhi janji

(keandalan), ketepatan dalam pelayanan dan kesigapan membantu pelanggan

(daya tanggap), kemampuan karyawan dalam menyampaikan informasi,

reputasi produk yang sudah cukup dikenal baik dan sopan santun karyawan

(jaminan), hubungan karyawan dengan konsumen cukup baik, karyawan

menjalin komunikasi kepada setiap konsumen serta karyawan mempunyai

perhatian dan selalu memahami keinginan konsumen (empati), penampilan

karyawan sangat menarik serta lokasi yang ditempati strategis (bukti fisik).

Namun pada tahun 2017 lalu, PT. OSG Indonesia tidak mencapai target

penjualan yang ditentukan yaitu kenaikan 10% dari tahun sebelumnya. Hal itu

diduga karena para pesaing baru mulai muncul sehingga menjadi alternative

pilihan bagi konsumen dan juga beberapa faktor yang menyebabkan

konsumen memilih merk lain. Serta adanya kemungkinan pesaing

memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik daripada PT. OSG Indonesia.

Berikut ini adalah data penjualan PT. OSG periode Desember 2016 hingga

November 2017:

Tabel 1.1

Data penjualan PT.OSG Indonesia 2016-2017
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Juli $ 641,279 $ 650,000 99%

Agustus $ 595,017 $ 650,000 92%

September $ 681,077 $ 650,000 105%

Oktober $ 695,312 $ 650,000 107%

November $ 771,544 $ 650,000 119%

       

Total
$

6,720,983 $7,800,000
86%

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa PT. OSG Indonesia mengalami tidak

tercapainya target penjualan pada tahun 2017. Dilihat dari hasil penjualan

tahun 2017, PT. OSG Indonesia hanya mencapai 86% dari total target yang

ditentukan.

Berdasarkan data dan uraian di atas, maka penulis memilih judul

“analisa kepuasan pelanggan dengan metode service quality (study kasus pada

PT. OSG Indonesia). Dan juga didorong karena tidak adanya evaluasi yang

dilakukan oleh PT. OSG Indonesia terhadap kondisi pelanggan saat ini. Maka

dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan strategi dan sasaran yang

ingin dituju untuk meningkatkan penjualan pada PT. OSG Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan adalah

penurunan penjualan pada PT. OSG Indonesia. Dalam kondisi saat ini, PT.

OSG Indonesia tidak melakukan evaluasi penyebab penurunan penjualan dan

tidak tercapainya target penjualan. Maka permasalahan dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi pelayanan PT. OSG Indonesia terhadap konsumen?

2. Bagaimana mengevalusi kriteria-kriteria yang menjadi penyebab

penurunan penjualan?

3. Bagaimana upaya perbaikan untuk meningkatkan penjualan pada masa
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yang akan datang?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan pada PT. OSG Indonesia pada bagian divisi

technical dan marketing support

2. Periode pengukuran adalah bulan Desember 2016 hingga November 2017.

3. Pengukuran kualitas pelayanan menggunakan metode service quality

4. Responden kuisoner penelitian adalah sales dari distributor dan pengguna

akhir atau customer

1.4 TujuanPenelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah

untuk:

1. Menentukan atribut yang menjadi sasaran pelayanan PT. OSG Indonesia

terhadap konsumen.

2. Mengukur tingkat pelayanan PT. OSG Indonesia kepada konsumen.

3. Menentukan prioritas pelayanan terhadap atribut pelayanan PT. OSG

Indonesia terhadap konsumen.

4. Memberikan usulan perbaikan terhadap atribut pelayanan PT. OSG

Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan dalam

pembahasan, penulisan ini dibagi menjadi tujuh bab yang terkait antara satu

bab dengan bab lainnya. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan secara

garis besarnya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan, dan batasan masalah serta sistematika

penulisan dari proposal tugas akhir.

Bab II : Tinjauan Pustaka
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Bab ini membahas tentang teori, pengertian serta rumus yang akan

digunakan dalam penelitian berdasarkan jurnal yang terkait dengan

penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan penelitian,

mencakup cara pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian dan

cara analisa data.

Bab IV : Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada bab ini berisi data awal yang selanjutnya diolah menjadi

informasi yang akan dibahas pada bagian analisa.

Bab V : Pembahasan dan Analisis Data

Pada bab ini membahas tentang keterkaitan antar faktor-faktor dari

data yang diperoleh dari masalah yang diajukan kemudian

menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang diajukan dan

menganalisa proses dan hasil penyelesaian masalah.

Bab VI : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

 Kesimpulan : Berisi jawaban dari masalah yang diajukan

penulis yang diperoleh dari penelitian

 Saran : Ditujukan kepada pihak-pihak terkait, sehubungan

dengan hasil penelitian.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Pemasaran 

Pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai 

bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan 

dengan tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya 

(Kotler dan Amstrong, 2008). Definisi lain pemasaran adalah suatu 

aktivitas yang bertujuan mencapai sasaran perusahaan, dilakukan dengan 

cara mengantisipasi kebutuhan pelanggan atau klien serta mengarahkan 

aliran barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan atau klien 

dari produsen. Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2009), suatu prosees 

sosial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan produk lain. 

Pemasaran dapat diterapkan ke organisasi laba maupun nirlaba. 

Keuntungan adalah sasaran bagi sebagian besar perusahaan bisnis. Namun, 

organisasi jenis lain mungkin mencari anggota yang lebih banyak atau 

diterimanya suatu ide. Pelanggan atau klien bisa jadi merupakan 

konsumen individu, perusahaan bisnis, organisasi nirlaba, agen 

pemerintah, atau bahkan Negara asing.Sementara sebagian besar 

pelanggan atau klien membayar untuk mendapatkan barang dan jasa yang 

mereka terima, yang lain mungkin menerimanya secara cuma-cuma atau 

dengan harga yang lebih rendah melalui bantuan pemerintah maupun 

swasta. 

Pemasaran bukanlah sekedar penjualan dan periklanan. Hal ini 

karena tujuan dari pemasaran adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan 

pelanggan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut secara sangat 

baik. Ini berlaku dengan baik jika produk tersebut merupakan barang dan 
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jasa, atau bahkan suatu ide. Jika seluruh pekerjaan pemasaran telah 

dilakukan dengan baik, pelanggan tidak perlu banyak dibujuk. Mereka 

akan siap untuk membeli, setelah itu, mereka akan merasa puas dan siap 

untuk membeli dengan cara yang sama pada kesempatan berikutnya 

(Cannon, dkk,2008). 

Pemasaran harus dimulai dengan kebutuhan calon pelanggan, bukan 

dengan proses produksi. Pemasaran harus mencoba untuk mengantisipasi 

kebutuhan. Kemudian pemasaran (misalnya produksi), harus menentukan 

barang dan jasa yang akan dikembangkan termasuk keputusan mengenai 

desain produk dan kemasannya, harga atau biaya-biaya yang dibutuhkan, 

kebijakan kredit dan penerimaan uang, penggunaan perantara, kebijakan 

penyimpanan dan pengiriman, kebijakan pemasangan iklan dan penjualan, 

dan setelah penjualan, kebijakan instalasi, pelayanan pelanggan, garansi 

bahkan mungkin kebijakan pembuangan (Cannon, dkk, 2008). 

Manajemen pemasaran terjadi bila sekurang-kurangnya satu pihak 

pada pertukaran potensial berpikir tentang makna dari mencapai tanggapan 

yang diinginkan dari pihak lain. Menurut Kotler dan Keler (2009), 

manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran 

dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang 

unggul. Definisi lain manajemen pemasaran adalah proses perencanaan 

aktivitas pemasaran, pengarahan implementasi dan pengelolaan rencana-

rencana tersebut (Cannon, dkk,2008). 

Perencanaan, implementasi, dan pengelolaan merupakan tugas-tugas 

dari seorang manajer, tetapi di sini akan lebih menekankan arti dari tugas-

tugas tersebut bagi manajer pemasaran. Dalam tugas perencanaan, manajer 

membutuhkan panduan untuk mengimplementasikan dan menentukan 

hasil-hasil yang diharapkan. Mereka menggunakan hasil-hasil yang 

diharapkan ini dalam tugas pengawasan untuk menentukan apakah segala 

sesuatunya telah berjalan dengan baik. Kaitan dari tugas pengelolaan ke 

tugas perencanaan sangat penting, hal ini dapat memberi masukan yang 
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sering kali mengarah pada perubahan rencana atau rencana baru. Manajer 

pemasaran tidak boleh berpuas diri dengan hanya merencanakan aktivitas 

saat ini, hal ini karena pasar bersifat dinamis. Kebutuhan pelanggan, 

kompetitor, dan lingkungan terus berubah (Cannon, dkk, 2008). 

 

2.1.2. Pemasaran Jasa 

Jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak 

merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasanya 

dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan 

memberikan nilai tambah (Lupiyoadi dan Hamdani, 2006). Menurut 

Kotler (2005), jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat 

ditawarkan satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksinya 

mungkin saja terkait atau mungkin juga tidak terkait dengan produk fisik. 

Definisi lain jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya 

bersifat tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu 

(Tjiptono, 2006). 

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa 

itu sendiri mempunyai banyak arti, dari mulai pelayanan personal sampai 

jasa sebagai suatu produk. Sejauh ini sudah banyak pakar pemasaran jasa 

yang telah berusaha mendefinisikan jasa. 

Sementara perusahaan yang memberikan operasi jasa adalah mereka 

yang memberikan konsumen produk jasa baik yang berwujud atau tidak. 

Di dalam jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan 

pemberi jasa, meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari. 

Jasa juga bukan merupakan barang, jasa adalah suatu proses atau aktivitas, 

dan aktivitas tersebut tidak berwujud (Lupiyoadi dan Hamdani, 2006). 

Industri jasa bervariasi, yaitu sektor pemerintah, sektor nirlaba 

swasta, sektor bisnis dan sektor produksi (Kotler, 2005). 
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a. Sektor Pemerintah, seperti : pengadilan, pelayanan ketenagakerjaan, 

rumah sakit, lembaga pemberi pinjaman, pemadam kebakaran, kantor 

pos dan sekolah. 

b. Sektor Nirlaba Swasta, seperti : museum, badan amal, gereja, perguruan 

tinggi, yayasan dan rumahsakit. 

c. Sektor Bisnis, seperti : perusahaan penerbangan, bank, hotel, 

perusahaan asuransi, firma hukum, perusahaan konsultan manajemen, 

praktik kedokteran, perusahaan film, perusahaan realestate. 

d. Sektor Produksi, seperti : operator komputer, akuntan dan stafhukum. 

Pemasaran jasa merupakan proses sosial dimana dengan proses itu, 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan mempertukarkan jasa yang bernilai dengan pihak lain, 

yang mana pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan sesuatu (Lupiyoadi, 2001). 

Pemasaran pada produk barang berbeda dengan pemasaran untuk 

produk jasa (Lupiyoadi, 2001). Hal ini terkait dengan perbedaan 

karakteristik jasa dan barang. Pemasaran produk barang mencakup 4P, 

yaitu : product, price, promotion dan place. Sedangkan untuk jasa, 

keempat unsur tersebut ditambah tiga lagi, yaitu: people, process, dan 

customer service. Ketiga hal ini terkait dengan sifat jasa di mana 

produksi/operasi hingga konsumsi merupakan suatu rangkaian yang tidak 

dapat dipisahkan dalam mengikutsertakan konsumen dan pemberi jasa 

secara langsung. 

Jadi dengan demikian elemen pemasaran jasa terdiri dari 7 hal, yaitu 

(Lupiyoadi, 2001): 

a. Product  : jasa seperti apa yang inginditawarkan 

b. Price  : bagaimana strategi penentuan harga 

c. Promotion : bagaimana promosi yang harus dilakukan 

d. Place : bagaimana sistem penghantaran yang akan 

diterapkan 

e. People : bagaimana orang yang akan terlibat dalam 
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pemberian jasa 

f. Process : bagaimana proses dalam operasi jasatersebut 

g. Customer Service : tingkat service yang akan diberikan kepada 

Konsumen 

 

2.1.3. Kualitas Pelayanan (Service Quality) 

Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang 

dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan (Kotler dan Keller, 2009). 

Sedangkan menurut Sumarwan (2003), kepuasan konsumen merupakan 

dampak dari perbandingan antara harapan nasabah sebelum pembelian 

dengan yang sesungguhnya diperoleh konsumen dari produk yang dibeli 

tersebut. Tjiptono dan Chandra (2005) mendefinisikan kepuasan 

konsumen adalah respon konsumen terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian/diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya 

dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. 

Puas tidaknya pembeli diketahui setelah melakukan pembelian, 

tergantung pada kinerja tawaran dalam pemenuhan harapan pembeli. Jika 

kinerja berada di bawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja 

memenuhi harapan, pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, 

pelanggan amat puas atau senang (Kotler dan Keller, 2009). 

Walaupun perusahaan yang berpusat pada pelanggan berupaya untuk 

menciptakan kepuasan pelanggan yang tinggi dengan menurunkan 

harganya atau meningkatkan jasanya, kemungkinan hasilnya adalah laba 

yang lebih rendah. Perusahaan mungkin mampu meningkatkan 

profitabilitasnya dengan sarana lain daripada meningkatkan kepuasan. 

Perusahaan memiliki banyak pihak berkepentingan, termasuk karyawan, 

penyalur, pemasok, dan pemegang saham. Perusahaan mengeluarkan lebih 

banyak biaya bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan (Kotler 

dan Keller, 2009). 
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Banyak perusahaan secara sistematik mengukur kepuasan pelanggan 

dan faktor-faktor yang membentuknya. Sebuah perusahaan dikatakan 

bijaksana kalau mengukur kepuasan pelanggannya secara teratur, karena 

kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah kepuasan. Pelanggan yang 

sangat puas umumnya lebih lama setia, membeli lebih banyak ketika 

perusahaan memperkenalkan produk baru dan meningkatkan produksi 

yang ada, membicarakan hal-hal yang menyenangkan tentang perusahaan 

dan produk- produknya, tidak banyak memberi perhatian pada merek 

pesaing dan tidak terlalu peka terhadap harga, menawarkan ide produk 

atau layanan kepada perusahaan, dan lebih sedikit biaya untuk melayani 

pelanggan lama daripada pelanggan baru karena transaksinya bersifat rutin 

(Kotler dan Keller,2009).  

Kaitan antara kepuasan pelanggan dan kesetiaan pelanggan tidak 

bersifat proporsional. Andaikan kepuasan pelanggan diberi peringkat 

dengan skala satu sampai lima, pada level kepuasan pelanggan yang sangat 

rendah (level satu), para pelanggan cenderung menjauhi perusahaan dan 

menyebarkan cerita jelek tenang perusahaan tersebut. Pada level dua 

sampai empat, pelanggan agak puas, tetapi masih merasa mudah untuk 

beralih ketika tawaran yang lebih muncul. Pada level lima, pelanggan 

cenderung membeli ulang dan bahkan menyampaikan cerita pujian tentang 

perusahaan. Kepuasan atau rasa senang yang tinggi menciptakan ikatan 

emosional dengan merek atau perusahaan tersebut, tidak sekedar kelebih- 

sukaan rasional (Kotler dan Keller, 2009). 

Sejumlah metode diadakan untuk mengukur kepuasan pelanggan. 

Survei berkala dapat menelusuri kepuasan pelanggan secara langsung. 

Para responden juga dapat diberi pertanyaan tambahan untuk mengukur 

maksud pembelian ulang dan kemungkinan atau kegiatan untuk 

merekomendasikan perusahaan dan merek kepada orang lain. Perusahaan 

dapat memantau angka kehilangan pelanggan dan mengontak pelanggan 

yang telah berhenti membeli atau yang sudah beralih ke pemasok lain 

untuk mempelari mengapa ini bisa terjadi (Kotler dan Keller, 2009). 
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Persepsi konsumen mengenai mutu suatu jasa dan kepuasan 

menyeluruh, mereka memiliki beberapa indikator/petunjuk yang bisa 

dilihat. Konsumen mungkin tersenyum ketika mereka berbicara mengenai 

barang atau jasa. Konsumen mungkin mengatakan hal-hal yang bagus 

tentang barang atau jasa. Senyum suatu bukti bahwa seseorang puas, 

cemberut sebaliknya mencerminkan kekecewaan. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan tentang sikap dan 

persepsi konsumen mengenai barang / jasa dengan meneliti manifestasi 

yang terkait dengan produk / jasa yang dilihat. Manifestasi yang terlihat 

adalah jawaban- jawaban yang diberikan para pelanggan melalui pengisian 

kuesioner kepuasan konsumen. Kalau para konsumen menunjukkan hal-

hal yang bagus tentang produk / jasa pada kuesioner kepuasan pelanggan 

dan mendemonstrasikan indikasi perilaku positiflainnya. 

Ketika membentuk suatu kuesioner atau skala yang menilai sikap 

dan persepsi konsumen dalam upaya membentuk kebutuhan konsumen, 

perlu mempertimbangkan isu ukuran untuk menjamin bahwa skor yang 

diperoleh dari instrumen berupa kuesioner mencerminkan informasi yang 

akurat tentang konstrak yang mendasarinya.Tekanan pada isu pengukuran 

dalamkepuasan pelanggan sama pentingnya dengan isu pengukuran 

mengenai instrumen yang dirancang untuk mengukur obyek berupa barang 

yang bisa diraba (tangible). 

 

2.1.4. Kualitas Pelayanan (Service Quality) 

Kualitas merupakan bentuk penilaian atas produk yang akan dibeli, 

apakah sudah memenuhi apa yang diharapkan konsumen (Angipora, 

2002). Definisi lain kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 2006). Menurut Cannon, dkk 

(2008), kualitas adalah kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhan 

atau keinginanpelanggan. 
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Kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu 

produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. 

Kualitas desain merupakan fungsi spesifikasi produk, sedangkan kualitas 

kesesuaian adalah suatu ukuran seberapa jauh suatu produk mampu 

memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan 

(Tjiptono, 2006). 

Kualitas dari setiap produk yang dihasilkan merupakan salah satu 

unsur yang harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari 

perusahaan, kalau perusahaan ingin memenangkan suatu persaingan dalam 

usaha (Angipora, 2002). Tuntutan terhadap kualitas suatu produk sudah 

menjadi suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, kalau tidak 

menginginkan konsumen yang telah dimilikinya beralih kepada produk-

produk pesaing lainnya yang dianggap memiliki kualitas produk yang 

lebih baik. 

Oleh karena itu, masalah kualitas dari produk yang dihasilkan sudah 

harus menjadi komitmen dari manajemen, yang selanjutnya harus 

dituangkan/dijabarkan secara jelas dalam fungsi-fungsi manajemen 

lainnya untuk dilaksanakan, sehingga menjadi fokus dari keseluruhan 

operasional perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, perusahaan 

tidak boleh berpuas diri apabila telah menghasilkan suatu produk yang 

memiliiki kualitas yang memadai dan bersaing, tetapi justru kualitas 

produk yang baik adalah hasil dari perbaikan terus- menerus yang tidak 

pernah berakhir, sejalan dengan selalu berubahnya kebutuhan dan 

keinginan konsumen yang tidak pernah putus. Apalagi tuntutan terhadap 

kualitas produk pada saat ini dan masa mendatang sudah menjadi tuntutan 

yang mendunia dari dunia internasional dengan adanya ketentuan tentang 

International Standard Organization (ISO) yang menguntungkan produk-

produk perusahaan dapat diterima secara internasional atau hanya bersifat 

lokal (Angipora, 2002). 

Kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu 

produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. 
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Kualitas desain merupakan fungsi spesifikasi produk, sedangkan kualitas 

kesesuaian adalah suatu ukuran seberapa jauh suatu produk mampu 

memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan 

(Tjiptono, 2006). 

Menurut Tjiptono (2006), terdapat 5 macam perspektif kualitas, 

yaitu: 

a. Transcendentalapproach 

Kualitas dipandang sebagai innate execellence, di mana kualitas dapat 

dirasakan atau diketahui, tetapi sulit didefinisikan dan 

dioperasionalisasikan, biasanya diterapkan dalam dunia seni. 

b. Product-basedapproach 

Kualitas merupakan karakteristik atau atribut yang dapat 

dikuantitatifkan dan dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas 

mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut 

yang dimiliki produk. 

c. User-basedapproach 

Kualitas tergantung pada orang yang memandangnya, sehingga produk 

yang paling memuaskan preferensi seseorang (misalnya perceived 

quality) merupakan produk yang berkualitas tinggi. 

d. Manufacturing-basedapproach 

Kualitas sebagai kesesuaian / sama dengan persyaratan. Dalam sektor 

jasa bahwa kualitas seringkali didorong oleh tujuan peningkatan 

produktivitas dan penekanan biaya. 

e. Value-basedapproach 

Kualitas dipandang dari segi nilai dan harga. Kualitas dalam pengertian 

ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi 

belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi yang paling 

bernilai adalah barang atau jasa yang paling tepat dibeli. 

Kualitas pelayanan merupakan suatu pernyataan tentang sikap, 

hubungan yang dihasilkan dari perbandingan antara ekspektasi (harapan) 

dengan kinerja (hasil). Definisi lain kualitas pelayanan adalah upaya 
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pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan (Tjiptono, 2006). 

Menurut Tjiptono (2006), kualitas pelayanan terdiri dari tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dengan kata lain ada “dua 

faktor utama mempengaruhi kualitas jasa, yaitu expected service dan 

perceived service atau kualitas jasa yang diharapkan dan kualitas jasa yang 

diterima atau dirasakan. 

Apabila jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang 

diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika 

jasa yang diterima atau dirasakan melampaui harapan pelanggan, maka 

kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika 

jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan maka kualitas 

jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang buruk. 

Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada 

persepsi pelanggan. Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik bukan 

berdasarkan sudut pandang atau persepsi pihak penyedia jasa, melainkan 

berdasarkan sudut pandang atau persepsi pelanggan. Pelangganlah yang 

menentukan berkualitas atau tidaknya suatu pelayanan jasa. Dengan 

demikian baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan 

penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secarakonsisten. 

Menurut Tjiptono (2006) serta Lupiyoadi dan Hamdani (2006) 

dimensi kualitas jasa (pelayanan) terdiri dari: 

a. Keandalan 

Menurut Tjiptono (2006), keandalan merupakan kemampuan 

memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan 

memuaskan. Definisi lain keandalan adalah kemampuan perusahaan 

untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara 

akurat dan terpercaya (Lupiyoadi dan Hamdani, 2006). Kinerja harus 

sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, 
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pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap 

yang simpatik, dan dengan akurasi yangtinggi. 

Hal ini berarti perusahaan memberikan jasanya secara tepat 

semenjak saat pertama (right the first time). Selain itu juga berarti 

bahwa perusahaan yang bersangkutan memenuhi janjinya, misalnya 

menyampaikan jasanya sesuai dengan jadwal yang disepakati (Tjiptono, 

2006). Dalam unsur ini, pemasar dituntut untuk menyediakan 

produk/jasa yang handal. Produk/jasa jangan sampai mengalami 

kerusakan/kegagalan. Dengan kata lain, produk/jasa tersebut harus 

selalu baik. Para anggota perusahaan juga harus jujur dalam 

menyelesaikan masalah sehingga pelanggan tidak merasa ditipu. Selain 

itu, pemasar harus tepat janji bila menjanjikan sesuatu kepada 

pelanggan. Sekali lagi perlu diperhatikan bahwa janji bukan sekedar 

janji, namun janji harus ditepati. Oleh karena itu, time schedule perlu 

disusun dengan teliti. 

b. Daya Tanggap 

Menurut Tjiptono (2006), daya tanggap merupakan keinginan 

para staf untuk membantu para konsumen dan memberikan pelayanan 

dengan tanggap. Definisi lain daya tanggap adalah suatu kebijakan 

untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan 

tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. 

Membiarkan konsumen menunggu persepsi yang positif dalam kualitas 

pelayanan (Lupiyoadi dan Hamdani, 2006). 

Daya tanggap dapat berarti respon atau kesigapan karyawan 

dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat 

dan, yang meliputi kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, 

kecepatan karyawan dalam menangani transaksi, dan penanganan 

(Tjiptono, 2006). 

Para anggota perusahaan harus memperhatikan janji spesifik 

kepada pelanggan. Unsur lain yang juga penting dalam elemen cepat 

tanggap ini adalah anggota perusahaan selalu siap membantu 
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pelanggan. Apa pun posisi seseorang di perusahaan hendaknya selalu 

memperhatikan pelanggan yang menghubungi perusahaan (Tjiptono, 

2006) 

c. Jaminan 

Menurut Tjiptono (2006), jaminan merupakan mencakup 

pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang 

dimiliki para staf; bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan. 

Definisi lain jaminan adalah pengetahuan, kesopansantunan, dan 

kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa 

percaya para pelanggan kepada perusahaan (Lupiyoadi dan Hamdani, 

2006). Hal ini meliputi beberapa komponen antara lain, komunikasi, 

kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun karyawan. 

Pada saat persaingan sangat kompetitif, anggota perusahaan harus 

tampil lebih kompeten, artinya memiliki pengetahuan dan keahlian di 

bidang masing-masing. Perusahaan harus lebih menekankan faktor 

pengetahuan dan keahlian kepada para teknisi yang menangani dan 

pelayanan purna jual. Faktor security, yaitu memberikan rasa aman dan 

terjamin kepada pelanggan merupakan hal yang penting pula. Pemasar 

diharapkan memperhatikan krediblitas perusahaan dan bukan justru 

menipu pelanggan. Dalam situasi banyak pesaing, sangatlah beresiko 

bila menipu pelanggan. Selain itu, anggota perusahaan harus bersikap 

ramah dengan menyapa pelanggan yang datang. 

d. Empati 

Menurut Tjiptono (2006), empati merupakan kemudahan dalam 

melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan 

memahami kebutuhan para konsumen. Pengertian lain empati adalah 

memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi 

yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan konsumen (Lupiyoadi dan Hamdani, 2006). Dimana suatu 

perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang 
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pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik serta 

memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

Setiap anggota perusahaan hendaknya dapat mengelola waktu 

agar mudah dihubungi, baik melalui telepon ataupun bertemu langsung. 

Dering telepon usahakan maksimal tiga kali, lalu segera dijawab. Ingat, 

waktu yang dimiliki pelanggan sangat terbatas sehingga tidak mungkin 

menunggu terlalu lama. Usahakan pula untuk melakukan komunikasi 

individu agar hubungan dengan pelanggan lebih akrab. Anggota 

perusahaan juga harus memahami pelanggan, artinya pelanggan 

terkadang seperti anak kecil yang menginginkan segala sesuatu atau 

pelanggan terkadang seperti orang tua yang cerewet. Dengan 

memahami pelanggan, bukan berarti anggota perusahaan merasa 

“kalah” dan harus “mengiyakan” pendapat pelanggan, tetapi paling 

tidak mencoba untuk melakukan kompromi bukan melakukan 

perlawanan (Tjiptono, 2006). 

e. Bukti Fisik 

Menurut Tjiptono (2006), bukti fisik merupakan meliputi fasilitas 

fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Hal ini bisa 

berarti penampilan fasilitas fisik, seperti gedung dan ruangan front 

office, tersedianya tempat parkir, keberhasilan, kerapian dan 

kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi, dan 

penampilan karyawan. Lupiyoadi dan Hamdani (2006), mendefinisikan 

bukti fisik adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan 

sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapa diandalkan kepada 

lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang 

diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik (gedung), 

perlengkapan dan peralatan yang digunakan serta penampilan 

karyaawannya. 

Prasarana yang berkaitan dengan layanan pelanggan juga harus 

diperhatikan oleh manajemen perusahaan. Gedung yang megah dengan 
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fasilitas pendingin (AC), alat telekomunikasi yang cangggih atau 

perabot kantor yang berkualitas, dan lain-lain menjadi pertimbangan 

pelanggan dalam memilih suatu produk/jasa. 

 

2.1.5 Pengukuran Kualitas Layanan. 

Sektor jasa yang menghasilkan produk berupa pelayanan memiliki 

sifat yang khas, maka penggunaan teknik manajemen kualitas standar 

tidaklah sesuai karena sifatnya yang khas tersebut, beberapa peneliti dan 

akademisi mengembangkan beberapa metode untuk menemukan, 

mengukur, dan menganalisa determinan dari kualitas pelayanan.  

Kualitas pelayanan perlu diukur setidaknya karena tiga alasan, yaitu: 

1. Hasil pengukuran dapat digunakan untuk melakukan perbandingan 

antara sebelum dan sesudah terjadinya perubahan pada suatu 

organisasi 

2. Pengukuran diperlukan untuk menemukan letak permasalahan yang 

terkait dengan kualitas pelayanan 

3. Hasil pengukuran diperlukan untuk menetapkan standar pelayanan 

kualitas. 

 

2.1.6 Service Quality (SERVQUAL) 

Pada metode SERVQUAL kualitas pelayanan akan diukur 

berdasarkan lima dimensi yaitu 

1. Reliabilitas (reliability), berkaitan dengan kemampuan perusahaan 

untuk memberikan layananyang akurat sejak pertama kali tanpa 

membuat kesalahan apapundan menyampaikan jasanya sesuai dengan 

waktu yang disepakati. 

2. Daya tanggap (responssiveness), berkenaan dengan kesediaan dan 

kemampuan para karyawan untuk membantupara pelanggan dan 

merespon permintaan mereka , serat menginformasikan kapan jasa 

akan diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat. 

3. Jaminan (assurance), yakni perilaku para karyawan mampu 



22 

menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan 

perusahaan dapat menciptakan rasa aman bagi pelanggannya. 

4. Empati (emphaty), berarti perusahaan memahami masalah para 

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta 

memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki 

jam operasi yang nyaman. 

5. Bukti fisik (tangibles), berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, 

perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta 

penampilan karyawan. 

Model SERVQUAL didasarkan pada asumsi bahwa konsumen 

membandingkan kinerja jasa pada atribut-atribut relevan dengan standar 

ideal (sempurna) untuk masing-masing atribut jasa. Metode SERVQUAL 

merupakan metode yang cukup populer dan hingga kini banyak dijadikan 

acuan dalam riset pemasaran. Metode ini dikembangkan oleh 

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988). Metode ini menegaskan bahwa 

kualitas layanan dianggap meningkat apabila kinerja pada suatu atribut 

(Perceived Serviced) meningkat lebih besar daripada harapan (Expected 

Service) atas atribut yang bersangkutan, dan jika sebaliknya, maka kualitas 

pelayanan dianggap mengalami penurunan. 

Dalam model SEVQUAL terdapat lima kesenjangan (gap) yang 

dapat diukur meliputi : 

1. Kesenjangan antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen 

(knowledge gap). Gap ini berarti bahwa pihak manajemen 

mempersepsikan ekspektasi pelanggan terhadap kualitas jasa secara 

tidak akurat. 

2. Kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap harapan 

konsumen dan spesifikasi kualitas jasa (standards gap). Gap ini berarti 

bahwa spesifikasi kualitas jasa tidak konsisten dengan persepsi 

manajemen terhadap ekspektasi kualitas. 

3. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa 

(delivery gap). Gap ini berarti bahwa spesifikasi kualitas tidak 
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terpenuhi oleh kinerja dalam proses produksi dan penyampaian jasa. 

4. Kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal 

(communication gap). Gap ini berarti bahwa janji-janji yang 

disampaikan melalui aktivitas komunikasi tidak konsisten dengan jasa 

yang disampaikan kepada para pelanggan. 

5. Kesenjangan antara jasa yang dipersepsikan dan jasa yang 

diharapkan (service gap). Gap ini berarti bahwa jasa yang 

dipersepsikan tidak konsisten dengan jasa yang diharapakan. Gap ini 

menimbulkan sejumlah konsekuensi negatif seperti : kualitas buruk, 

dampak negatif terhadap perusahaan, dan kehilangan pelanggan. 

 

Kolaborasi antara tiga pakar terkemuka kualitas jasa, 

A.Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, dan Leonard L.Berry dimulai pada 

tahun 1983. Reputasi dan kontribusi ketiga pakar ini dimulai dari paper 

konseptual berjudul “A Conceptual Model of service Quality and Its 

Implication for future Research” yang dipublikasikan di Journal of 

Markating. Model SERQUAL dikembangkan untuk membantu perusahaan 

dalam menganalisis sumber masalah kualitas dan memperbaiki cara-cara 

memperbaiki kualitas jasa. Dalam mengukur kepuasan pelanggan 

berdasarkan kelima dimensi tersebut diyakini bahwa organisasi dapat 

berhasil menentukan atas jawaban atau hambatan yang muncul dalam 

melaksanakan pelayanan yang berkualitas.  
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Secara konseptual kualitas layanan dapat dimodelkan seperti pada 

Gambar.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Zeithaml, et al.(1990) 

Gambar 2.1 

Model Konseptual SERVQUAL 
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Berdasarkan model konseptual yang disusun, Parasuraman dan 

kawan-kawan membuat skala pengukuran SERVQUAL sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan :  Q = Kualitas pelayanan (Quality of Service) 

P = Persepsi akan layanan (perceived service)  

2.1.6.1.1.1.1.1 E = Harapan akan layanan (Expected 

Serviced) 

2.1.7 Diagram Cartesius 

Diagram Kartesius adalah suatu bangunan yang terdiri atas 4 

bagian yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus pada 

titik-titik X dan Y. Titik X merupakan rata-rata dari skor tingkat 

pelaksanaan/kinerja, sedangkan titik Y merupakan rata-rata skor tingkat 

harapan/kepentingan. Berdasarkan hasil penilaian tingkat kepentingan dan 

hasil penilaian kinerja atau performance, maka akan dihasilkan suatu 

perhitungan mengenai tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan dan 

tingkat pelaksanaannya.  

Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan skor 

kinerja/pelaksanaan dengan skor kepentingan. Tingkat kesesuaian inilah 

yang akan menentukan urutan prioritas peningkatan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Dalam penelitian ini terdapat 2 buah 

variabel yang diwakilkan oleh huruf X dan Y, dimana : X merupakan 

tingkat kinerja restoran yang dapat memberikan kepuasan para konsumen, 

sedangkan Y merupakan tingkat kepentingan konsumen. Adapun rumus 

yang digunakan : 

Tki  =  x 100 % 

di mana : 

Tki = Tingkat kesesuaian responden 

Q = P-E 
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Xi = Skor penilaian kinerja perusahaan 

Yi = Skor penilaian kepentingan konsumen 

 

Selanjutnya sumbu mendatar ( X ) akan diisi oleh skor tingkat 

pelaksanaan, sedangkan sumbu tegak ( Y ) akan diisi oleh skor tingkat 

kepentingan. Dalam penyederhanaan rumus, maka untuk setiap faktor 

yang mempengaruhi kepuasan konsumen dengan : 

X  =    ,  Y =   

dimana : 

X = Skor rata – rata tigkat pelaksanaan / kepuasan 

Y = Skor rata – rata tingkat kepentingan 

  N = Jumlah responden 

 

 

Gambar 2.2 Diagram Cartesius Penilaian Kepuasan 

Pelanggan 

( Sumber : Kotler, Marketing Management, 2000 ) 
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Keempat skala diatas dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Kuadran I Ini adalah wilayah yang memuat faktor – faktor yang 

dianggap penting oleh pelanggan tetapi pada kenyataannya 

faktor – faktor ini belum sesuai dengan yang pelanggan 

harapkan ( tingkat kepuasan yang diperoleh masih sangat 

rendah ). Variabel – variabel yang masuk kuadran ini harus 

ditingkatkan. 

2. Kuadran II 

Ini adalah wilayah yang memuat faktor – faktor yang dianggap 

penting oleh pelanggan dan faktor – faktor yang dianggap oleh 

pelanggan sudah sesuai dengan yang dirasakannya sehingga 

tingkat kepuasannya relatif lebih tinggi. Variabel – variabel 

yang termasuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan 

karena semua variabel ini menjadikan jasa tersebut unggul 

dimata pelanggan. 

3. Kuadran III  

Ini adalah wilayah yang memuat faktor – faktor yang dianggap 

kurag penting oleh pelanggan dan pada kenyataannya 

kinerjanya tidak terlalu istimewa. Peningkatan variabel – 

variabel yang termasuk dalam kuadran ini dapat 

dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap 

manfaat yang dirasakan oleh pelangan sangat kecil 

4. Kuadran IV 

Ini adalah wilayah yang memuat faktor – faktor yang dianggap 

kurang penting oleh pelanggan dan dirasakan terlalu 

berlebihan. Variabel – variabel yang termasuk dalam kuadran 

ini dapat dikurangi agar perusahaan dapat menghemat biaya. 
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2.1.8 Quality Function Deployment (QFD) 

Quality Function Deployment (QFD) pertama kali dikembangkan 

diNegara Jepang pada tahun 1996 oleh Dr. Yoji Akao. QFD didefinisikan 

sebagai suatu proses atau mekanisme terstruktur untuk menentukan 

kebutuhan pelanggan dan menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan itu 

kedalam kebutuhan teknis yang relevan, dimana masing-masing area 

fungsional dan level organisasi dapat mengerti dan bertindak. (Gaspersz, 

2005:41) QFD merupakan suatu metode yang digunakan oleh perusahaan 

untuk mengantisipasi dan menentukan prioritas kebutuhan dan keinginan 

pelanggan, serta menggabungkan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

tersebut dalam produk dan jasa yang disediakan bagi pelanggan. Suatu 

organisasi yang mengimplementasikan QFD dengan tepat, dapat 

meningkatkan pengetahuan rekayasa, kualitas dan mengurangi biaya, 

waktu pengembangan produk serta perubahan-perubahan rekayasa. Suatu 

Perangkat QFD adalah rumah kualitas (House of Quality) yang 

merupakan teknik grafis untuk menjelaskan hubungan antara keinginan 

pelanggan dan produk atau jasa (Heizer, 2012). 

 

2.1.9 Manfaat dan Keunggulan QFD 

Penggunaan metodologi QFD dalam proses perancangan dan 

pengembangan produk merupakan suatu nilai tambah bagi perusahaan. 

perusahaan akan mempunyai keunggulan kompetitif dengan menciptakan 

suatu produk atau jasa yang mampu memuaskan konsumen. Manfaat-

manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan QFD dalam proses 

perancangan produk (Wijaya, 2011:80) yaitu : 

1. Rancangan produk dan jasa baru memuaskan kebutuhan pelanggan 

2. Dengan berfokus pada efisiensi waktu,hal tersebut akan 

mengurangi lamannya waktu yang diperlukan untuk daur rancangan 

secara keseluruhan sehingga mengurangi waktu untuk memasarkan 

produk- produk baru 
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3. Mendorong terselenggaranya tim kerja, artinya semua kesepakatan 

diambil berdasarkan ketepatan bersama dalam diskusi seluruh 

departemen. 

 

QFD bukanlah satu-satunya sesuatu yang umum digunakan dalam 

transformasi dari keinginan konsumen kedalam setiap tahap 

pengembangan sebuah layanan, akan tetapi QFD melibatkan konstruksi 

dari satu atau lebih matriks yang dikenal dengan “quality tables”, yang 

membantu mengarahkan pengambilan keputusan secara detail dalam 

membuat proses pengembangan sebuah layanan . Adapun Keunggulan – 

keunggulan yang dimiliki QFD adalah: 

1. Menyediakan format standar untuk menerjemahkan kebutuhan 

konsumen menjadi persyaratan teknis, sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen. 

2. Menolong tim perancang untuk memfokuskan proses perancangan 

yang dilakukan pada fakta-fakta yang ada, bukan intuisi. 

3. Selama  proses  perancangan,  pembuatan  keputusan  „direkam‟  

dalam matriks-matriks sehingga dapat diperiksa ulang serta 

dimodifikasi di masa yang akan datang. 

4. Selain itu juga, QFD dapat menjalankan atau memperlancar cross 

functional communication dalam suatu organisasi atau 

perusahaan. Sehingga proses komunikasi antar divisi atau fungsi 

organisasi dapat berjalan dengan lancar. 

2.1.10 Proses QFD 

   Pada prinsipnya metode QFD adalah usaha yang dilakukan 

untuk menterjemahkan keinginan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan 

oleh perusahaan. Proses QFD dimulai dengan suara pelanggan dan 

kemudian berlanjut melalui 4 aktivitas utama yaitu: (Gaspersz, 2005:43) 

1. Perencanaan Produk (Product Planning), yaitu menerjemahkan 

kebutuhan-kebutuhan pelanggan kedalam kebutuhan - kebutuhan teknik 

(technical requirements). 
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2. Desain Produk (Product Design) yaitu menerjemahkan kebutuhan- 

kebutuhan teknik kedalam karakteristik komponen. 

3. Perencanaan Proses (Process Planning) yaitu mengedentifikasikan 

langkah-langkah proses dan parameter-parameter serta menerjemahkan 

kedalam karakteristik proses. 

4. Perencanaan Pengendalian Proses (Process Planning Control), 

menetapkan atau menetukan metode-metode pengendalian untuk 

mengendalikan karakteristik proses 

Alat utama dari QFD adalah matrik, dimana hasil-hasilnya dicapai melalui 

penggunaan tim antar departemen atau fungsional dengan mengumpulkan, 

mengintrepretasikan, mendokumentasikan dan memprioritaskan 

kebutuhan- kebutuhan pelanggan. Titik awal (starting point) QFD adalah 

pelanggan serta keinginan dan kebutuhan dari pelanggan. Dalam QFD hal 

ini disebut “suara dari pelanggan”(voice of the customer). Pekerjaan dari 

tim QFD adalah mendengar suara dari pelanggan. Pada penelitian ini, 

proses QFD yang dilakukan hanya sampai pada perencanaan produk saja 

dengan menggunakan suatu matriks yang disebut rumah kualitas atau 

house of quality (HoQ) yaitu gambar grafis dari hasil proses perencanaan. 

 

2.1.11 House of Quality (HOQ) 

             Suatu perangkat QFD adalah rumah kualitas (House of Quality). 

Rumah kualitas merupakan teknik grafis untuk menjelaskan hubungan 

antara dari keinginan pelanggan dan produk atau jasa. Rumah kualitas atau 

biasa disebut juga House of Quality (HOQ) merupakan tahap pertama 

dalam penerapan metodologi QFD. Matrik HOQ menyerupai sebuah 

bangunan rumah yang terdiri 6 komponen pokok yaitu pondasi, dinding 2 

buah tiang, langit-langit dan atap. Secara garis besar matriks ini adalah 



31 

upaya untuk mengkonversi voice of costumer secara langsung terhadap 

persyaratan teknis atau spesifikasi teknis dari produk atau jasa yang 

dihasilkan. Perusahaan akan berusaha mencapai persyaratan teknis yang 

sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan sebelumnya melakukan 

benchmarking terhadap produk pesaing. Benchmarking dilakukan untuk 

mengetahui posisi-posisi relatif produk yang ada di pasaran yang 

merupakan kompetitor. Untuk membuat rumah kualitas dilakukan enam 

langkah dasar (Heizer , 2012) yaitu: 

 

1. Kenali keinginan pelanggan. (Apa yang diinginkan pelanggan dalam 

produk ini) 

2. Kenali bagaimana produk atau jasa akan memuaskan keinginan 

pelanggan.(kenali karakter khusus, keistimewaan, atau atribut dari produk, 

dan tunjukkan bagaimana mereka akan memuaskan keinginan pelanggan) 

3. Hubungkan keinginan pelanggan dengan bagaimana produk akan dibuat 

untuk memenuhi keinginan keinginan pelanggan tersebut. 

4. Kenali hubungan antara sejumlah bagaimana pada perusahaan.(hubungan 

ini ditunjukkan dalam atap rumah) 

5. Buat tingkat kepentingan. Dengan menggunakan tingkat kepentingan 

pelanggan dan bobot pada hubungan yang diperlihatkan dalam matriks, 

hitung tingkat kepentingan 

6. Evaluasi produk pesaing.(seberapa baik produk pesaing memenuhi 

keinginan pelanggan 
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Bentuk dan keterangan matriks house of quality dapat dijelaskan pada 

Gambar.2.4 dibawah ini : 

 

Gambar 2.3 Model House of Quality (HOQ) 
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2.2 Kajian Riset Terdahulu 

Dasar yang berupa teori-teori melalui hasil berbagai penelitiam 

sebelumnya sangat membatu peneliti dalam melakukan penelitian. Salah satu 

data pendukung adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan 

permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Adapun hasil dalam 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat dilihat pada tabel 

2.1 

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu 

 

1 Peneliti : Aries Susanty dan Arief Chandra Putra Buana (2011) 

Judul Penelitian : 

Atribut-atribut Yang Menjadi Prioritas Untuk Peningkatan Kualitas Layanan 

Lokasi Penelitian : Hotel Patra Convention Semarang 

Metode Penelitian : SERVQUAL, IPM (Importance Perfomance Matrix) 

dan QFD 

Hasil Penelitian : 

 Dengan menggunakan metode SERVQUAL dan pemetaan masing- masing 

atribut layanan dalam IPM, terdapat lima buah atribut layanan penting 

yang menjadi prioritas yaitu: akses penyampaian informasi melelui internet 

(reliability), ketepatan penyampaian informasi yang terbaru oleh pegawai 

dan karyawan hotel(reliability), kebesihan hotel (tangibles), ketersediaan 

lahan parkir yang memadai (tangibles), kecepatan pegawai dan karyawan 

hotel dalam menanggapi keluhan pelanggan (responsiveness). Kelima 

atribut layanan tersebut dianggap memiliki kepentingan yang tinggi oleh 

sebagian besar pelanggan namun kinerjanya masih sangat rendah 

 Berdasarkan hasil pengaplikasian QFD pada kelima atribut penting yang 

menjadi prioritas tersebut, dapat disimpulkan sejumlah usulan untuk 

peningkatan kualitas layanan di Patra Convention Semarang Hotel yaitu: 

dianjurkan untuk mengganti provider dari jaringan internet yang 

digunakannya saat ini dan memperbesar bandwidth, membangun sistem 
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informasi internal yang lebih baik, membuat checklist kebersihan sebagai 

kartu kontrol, membangun tempat parker secara bertingkat, dan 

memperbanyak pelatihan kepada pegawai dan karyawan hotel tentang tata 

cara menangani keluhan yang disampaikan oleh pelanggan hotel. 

2 Peneliti : Victor Assani Desiawan (2010) 

Judul Penelitian : 

Penerapan Quality Function Deployment Dengan Mengadopsi 

Penggabungan Metode Service Quality dan Kano Model Dalam Upaya 

Meningkatkan Kualitas layanan Pada Bengkel Resmi ATPM 

Lokasi Penelitian:Bengkel Resmi Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) 

Metode Penelitian : SERVQUAL, Kano Model, dan QFD 

Hasil Penelitian : 

 Dengan menggunakan metode SERVQUAL dari lima dimensi atribut 

kualitas yaitu tangibles, reliability , responsiveness, assurance, dan 

emphaty menujukkan perfoma pelayanan yang ada tidak bagus dengan 

rata-rata gap scrore -0,633 

 Dari pengklasifikasian atribut layanan dengan menggunakan model kano 

didapatkan 1 atribut masuk dalam attractive , 19 atribut masuk dalam one 

dimensional dan 5 atribut masuk dalam must be 

 Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan HOQ sampai level 3 untuk 

dapat mengetahui quality procedure yang didapatkan maka faktor 

komunikasi dan pengawasan dari pihak perusahaan obyek penelitian 

adalah hal yang sangat strategis  

 

3 Peneliti : Muhammad Jamal Lulail (2015) 

Judul Penelitian : Desain Kualitas Pelayanan PDAM Dengan Pendekatan 

SERVQUAL dan QFD 

Lokasi Penelitian : PDAM Kab. Bantul 

Metode Penelitian : SERVQUAL dan QFD 
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Hasil Penelitian : 

 Menurut analisis kesenjangan antara persepsi harapan pelanggan dengan 

kepuasan yang diterima, variabel kecepatan pelayanan paling sesuai 

dengan harapan pelanggan dengan nilai -0,08 dan ketepatan penanganan 

pengaduan paling tidak sesuai dengan harapan pelanggan dengan nilai -

1,32, secara dimensional Bukti Fisik paling dekat dengan harapan 

pelanggan disusul Empati, Jaminan, Daya Tanggap dan Keandalan. 

 Berdasarkan Analisis House of Quality (HoQ) maka matriks hubungan 

antara kebutuhan pelanggan dengan deskripsi teknis, didapatkan lima 

prioritas kepentingan yaitu variabel Kecepatan Pelayanan (219,64) 

kemudian Konsistensi Waktu Layanan (172,48) Keakuratan Pencatatan 

(111,00) Ketepatan Penanganan Pengaduan (107) dan kelima variabel 

Perhatian Petugas (101,44). 

4 Peneliti : Rosnaini Ginting (2005) 

Judul Penelitian : Perbaikan Kualitas Jasa Pelayanan Pustaka Dengan 

Menggunakan Metode SERVQUAL dan QFD Di Perpustakaan USU Medan 

Lokasi Penelitian : Perpustakaan USU Medan 

Metode Penelitian : SERVQUAL dan QFD 

Hasil Penelitian : 

 Dari hasil perhitungan gap pelayanan di Perpustakaan USU Medan belum 

sepenuhnya memuaskan pelanggan, penggunaan teknologi memiliki gap 

yang paling kecil yaitu -0,723 

 Dari metode QFD dengan menggunakan matriks HOQ untuk desain 

pengembangan masukan kepada Perpustakaan USU Medan memeberikan 

masukan kepada manajemen mengenai variabel kebutuhan pelanggan yang 

dijadikan fokus perencanaan perbaikan kualitas pelayanan di Perpustakaan 

USU Medan adalah jadwal pelayanan yang tidak tepat waktu disebabkan 

memiliki gap -2.315 serta berkaitan dengan jumlah pustakawan, 

kelengkaapan bahan pustaka, dan prosedur pelayanan yang rumit. 
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5 Peneliti : Parul Gupta and R.K Srivastava from MIT International Journal 

(2012) 

Judul Penelitian :Integrating SERVQUAL and Kano Model into QFD for 

Customes Satisfaction of the Hotel Sevice Industry 

Lokasi Penelitian: India 

Metode Penelitian : SERVQUAL , Kano Model, dan QFD 

Hasil Penelitian : 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh 

industri perhotelan belum memuaskan, oleh sebab itu harus ditingkatkan 

untuk mengurangi kekecewaan pelanggan. 

 Beberapa prioritas yang harus diperbaiki adalah kebersihan dan 

kenyamanan, keakuratan dalam pembayaran, keramahtamahan, 

kedisiplinan petugas, kelengkapan peralatan pemadam kebakaran, dan 

petunjuk yang jelas. 

6 Peneliti : Chang-Lin Yang and Rong-Hwa Huang from Web Journal of 

Chinese Management Riview (2013) 

Judul Penelitian : A Systematic Approach to Improving Service Quality in 

the sale of Furniture 

Lokasi Penelitian : Furniture Company 

Metode Penelitian : SERVQUAL and QFD 

Hasil Penelitian : 

 Dari analisis SERVQUAL terdapat beberapa atribut yang belum 

memuaskan yaitu kurangnya ketersediaan area restroom bagi pelanggan di 

toko furnitur, petugas belum memahami keinginan pelanggan, dan petugas 

kurang cepat dalam menangani keluhan pelanggan 

 Dari analisis QFD diperoleh 3 hal yang prioritas perbaikan meliputi : 

memastikan buku panduan karyawan dapat digunakan dengan efektif, 

memberikan penghargaan sebagai motivasi kerja, dan mengevaluasi 

program pelatihan karyawan 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Metode SERVQUAL dibangun atas adanya perbandingan dua faktor 

utama yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima 

(perceived service) dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan oleh 

pelanggan (expected service). Apabila kenyataan lebih dari yang pelanggan 

harapkan maka layanan dapat dikatakan bermutu, sedangkan jika kenyataan 

kurang dari yang pelanggan harapkan maka layanan dikatakan tidak 

memuaskan. Analisis SERVQUAL akan mengidentifikasi gap antara kualitas 

yang dipersepsikan dengan kualitas yang diharapkan dari semua atribut 

pelayanan. Kepuasan pelanggan dapat diketahui jika gap bernilai positif, 

akan tetapi jika gap bernilai negatif artinya kepuasan pelanggan belum 

terpenuhi. 

Dengan bantuan matrik IPA (Importance Perfomance Analysis) akan 

diketahui atribut-atribut yang menjadi prioritas pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

Kerangka Pemikiran 

Identifikasi gap antara kualitas 

yang dipersepsikan dengan kualitas 

yang diharapkan 

 

Mengukur score kepuasan 

pelanggan 

 Atribut-atribut yang menjadi prioritas 

kualitas pelayanan 

Membuat respon teknis 

terhadap atribut dengan nilai 

gap kinerja dibawah harapan 

pelanggan 

Desain kualitas pelayanan yang 
diharapkan 
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif survei. Penelitian

deskriptif merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan

secara sistematik, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat suatu objek

tertentu. Dikatakan penelitian survey karena di dalam penelitian ini dilakukan

pengumpulan data dan informasi secara langsung dari orang-orang yang

menggunakan jasa PT. OSG Indonesia

3.2 Jenis Data dan Informasi

Penelitian ini dilakukan di PT. OSG Indonesia yang berlokasi di komplek

perkantoran podium A23-25 jalan Mataram Lippo Cikarang, Cikarang Selatan,

Bekasi, Jawa Barat. Penelitian dilakukan mulai dari bulan Maret 2018 sampai dengan

bulan Juni 2018.

Berdasarkan cara memperolehnya, maka sumber data yang diperoleh dari

penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian,

yaitu data mengenai persepsi (kepuasan) dan harapan (kepentingan) konsumen dan

kepentingan konsumen terhadap fungsional dan disfungsional bentuk pelayanan

yang diberikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi,

sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak manajemen, yaitu data-data mengenai

jumlah konsumen, karakteristik teknis perusahaan, sejarah perusahaan, struktur

organisasi, serta produk alat potong yang ditawarkan oleh PT. OSG Indonesia.
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X1 = Tangible (Fasilitas fisik, peralatan)

X2 = Reliability (Kehandalan)

X3 = Responsiveness (Daya tanggap respon terhadap konsumen)

X4 = Assurance (Jaminan pelayanan)

X5 = Empathy (Perhatian)

3.2.1 VariabelPenelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal

tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Variabelpada penelitian ini dibagi 2, yaitu

1. Variabel Independen

Variabel independen ataupun variabel bebas di dalam penelitian ini adalah:

2. VariabelDependen

Variabel dependen atau variabel terikat (variabel yang dipengaruhi) di

dalam penelitian ini adalah bentuk kualitas pelayanan jasa perbankan yang

diberikan oleh pihak manajemen PT. OSG Indonesia.

3.2.2 VariabelOperasional

Variabeloperasional yang digunakan dalam penelitian ini berguna untuk

pembuatan kuesioner yaitu:
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No Variabel Konsep Variabel Indikator

1
Tangible (Bukti
langsung)

Kemampuan suatu
perusahaan dalam
menunjukkan eksistensi
kepada pihak eksternal

- Teknologi yang dimiliki
- Fasilitas fisik yg dimiliki
- Penampilan karyawan.
- Materi dan fasilitas

2
Reliability
(Kehandalan)

- Kemampuan
perusahaan untuk
memberikan pelayanan
sesuai yang dijanjikan
secara akurat dan
terpercaya.

- Realisasi pelayanan.
- Kecepatan dan ketepatan
dalam pelayanan.
- Kemampuan penyelesaian
masalah

- Pencatatan yang akurat
- Tepat waktu

3
Responsiveness
(daya tanggap)

Suatu kemempuan
untuk membantu dan
memberikan pelayanan
yang cepat dan tepat
kepada nasabah, dengan
penyampaian informasi
yang jelas.

- Kemampuan mengakomodir
kebutuhan pelanggan

- Pelayanan yang cepat kepada
pelanggan.

- Kesediaan karyawan untuk
selalu membantu pelanggan.

- Kemudahan dihubungi
melalui telepon

4 Assurance (jaminan).

Pengetahuan, kesopan
santunan, dan
kemampuan para
pegawai perusahaan
untuk menumbuhkan
rasa percaya para
nasabah kepada
perusahaan.

- Kemampuan karyawan
membuat pelanggan percaya

- Pelanggan merasa aman
dalam melakukan transaksi

- Karyawan bersikap sopan.
- Pengetahuan karyawan dalam
melayani pelanggan.

5 Empathy (empati)

Memberikan perhatian
yang tulus dan bersifat
individual atau pribadi,
yang diberikan kepada
para nasabah dengan,
berupaya memahami
keinginan nasabah.

- Perhatian terhadap pelanggan
- Waktu operasi sesuai dengan
pelanggan
- Memahami kebutuhan
personal pelanggan

- Memahami kebutuhan khusus
pelanggan.

Tabel 3.1 Indikator dalam variable operasional
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3.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai

berikut:

1. Teknik wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan pihak manajemen

perusahaan dan konsumen PT. OSG Indonesia untuk mendapatkan

informasi-informasi yang diperlukan guna pencapaian tujuan penelitian.

2. Teknik kepustakaan, yaitu mencatat dan mempelajari teori-teori yang

berhubungan dengan pemecahan masalah dari berbagai buku yang sesuai

dengan permasalahan yang diamati.

3. Teknik survei, yaitu teknik untuk mendapatkan data primer yang

dibutuhkan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada konsumen

yang menggunakan jasa pelayanan PT. OSG Indonesia.

4. Teknik observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap

kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT. OSG Indonesia.

3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian dilaksakan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah Awal

Penelitian dimulai dengan mengetahui kesenjangan (gap) antara kondisi

ideal yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Identifikasi masalah awal ini dianalisis melalui studi pendahuluan di PT

OSG Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah awal, maka yang dirumuskan menjadi

masalah adalah kualitas pelayanan jasa PT. OSG Indonesia yang belum

terpenuhi dengan baik sehingga perlu diidentifikasi atribut yang menjadi

kategori keunggulan dan kelemahan berdasarkan integrasi Servqual sesuai
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dengan keinginan konsumen.

3. Penetapan Tujuan

Dengan memahami masalah yang terjadi maka tujuan secara khusus yang

ditetapkan dalam penelitian ini adalah mengukur tingkat kepuasan

konsumen dan mengetahui keinginan konsumen terhadap pelayanan oleh

PT. OSG Indonesia dan pihak manajemen mendapatkan prioritas rencana

perbaikan system pelayanannya untuk memenuhi keinginan dan

kebutuhan konsumen.

4. Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, dibutuhkan data yang

berhubungan untuk diolah meliputi data primer yang diperoleh melalui

hasil kuesioner dan wawancara dari instansi dan konsumen, sedangkan

data sekunder yang diperoleh berupa data yang sudah ada dan diberikan

langsung oleh PT. OSG Indonesia. Kuesioner yang dipakai ke dalam

pengumpulan data adalah kuesioner kepuasan dan kepentingan konsumen.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan berdasarkan studi

literatur. Pengolahan data ini dilakukan dengan menggunakan metode

Servqual dan QFD

6. Analisis Pemecahan Masalah

Analisis pemecahan masalah merupakan analisis yang menjadi pemecahan

masalah berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan data.

7. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran merupakan tujuan penelitian yang dirangkum

berdasarkan hasil analisa pemecahan masalah dan diberikan saran-saran yang

bermanfaat sebagai masukan kepada PT OSG Indonesia.
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Valid N Pembuatan dan
Dan Penyebaran Kuesioner

Y

3.4.1 Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data

sekunder berkumpul, maka dilakukan pengolahan data. Adapun prosedur dalam

pengolahan data dapat dilihat pada flow chart Gambar 3.1.

Data Mentah Hasil Kuesioner

Hasil Tabulasi Kuesioner

Uji Validitas dan Reliabilitas

Perhitungan Gap antara Persepsi
dan Harapan Konsumen

Identifikasi Atribut Berdasarkan
Metode Servqual & Metode Hoq

Selesai

Gambar 3.1. Flow Chart Pengolahan Data

3.4.2 Metode Analisis

Pelaku riset harus menempuh langkah penting untuk memastikan bahwa

instrumen yang digunakan (biasanya berupa kuesioner) betul-betul dapat

digunakan dan menghitung kebiasaan responden sesuai dengan tujuan dari riset.

Terdapat dua pengujian yang dapat dilakukan yaitu uji reliabilitas dan uji validitas.

Mulai
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3.4.2.1 Uji Validitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui akurasi kuesioner yang

disebarkan. Untuk mengetahui validitas instrumen, penelitian ini meggunakan

korelasi product moment dengan angka kasar yang dikemukakan oleh pearson.

Dari uji validitas data kuesioner untuk setiap butir pertanyaan,jika r hitung > r table

, dimana pada tingkat keyakinan 0,95 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

semua butir

pertanyaan itu adalah valid.

3.4.2.2 Uji Reabilitas Data

Nilai Koefisien keandalan alat ukur ini bervariasi antara o sampai 1.

Koefisien mendekati 1 ( ≥ 0,6 ) menunjukkan bahwa alat ukur dapat diandalkan.

Dan jika koefisien alpha ( α ) lebih tinggi dari r table, maka atribut - atribut

kuesioner tersebut reliable.

3.4.3 Analisis Quality Function Deployment (QFD) dengan House of Quality

(HOQ)

QFD merupakan suatu metode yang digunakan oleh perusahaan untuk

mengantisipasi dan menentukan prioritas kebutuhan dan keinginan pelanggan,

serta menggabungkan kebutuhan dan keinginan pelanggan tersebut dalam produk

dan jasa yang disediakan bagi pelanggan. Bagian yang paling penting dari QFD

adalah pembentukan house of quality berisikan informasi tentang kebutuhan

pelanggan, tingkat kepentingan pelanggan, serta persepsi dan kepuasan

pelanggan. Matrik HOQ terdiri dari data-data yang terkumpul dan diolah melalui

tahap-tahap berikut:

1. Matrik kebutuhan palanggan (What)
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Matrik ini biasa disebut voice of customer adalah daftar atribut penting bagi

pelanggan. Atribut-atribut tersebut merupakan keuntungan yang didapatkan

oleh pelanggan dari jasa pelayanan hotel.Dalam menentukan matrik

kebutuhan digunakan metode Importance Perfomance Analisis (IPA). Pada

metode IPA, yang masuk kedalam matrik kebutuhan pelanggan adalah

Kuadran A. Atribut pada kuadran ini yang paling diprioritaskan oleh PT. OSG

Indonesia berdasarkan suara pelanggan.

2. Membuat daftar technical Descriptor (Hows)

Voice of customer merupakan pelayanan yang memberikan jawaban,yaitu

berupa rekayasa teknis. Rekayasa teknis merupakan respon pihak

manajemen hotel terhadap keinginan pelanggan.

3. Mengembangkan hubungan antara matrik what dan matrik hows

(Correlation Matrix). Matrik what merupakan pertanyaan dan matrik how

merupakan jawabannya. Jenis hubungan yang terdapat dalam matrik ini

ada tiga:

a. Hubungan kuat (strong) dengan bobot 9 disimbolkan (●)

b. Hubungan sedang (moderate) dengan bobot 3 disimbolkan (O)

c. Hubungan lemah (weak) dengan bobot 1 disimbolkan (∆)

4. Mengembangkan hubungan antar matriks Hows (Correlation Roof Matrix)

Bagian ini merupakan bagian terbesar dari matriks dan menjadi bagian

pekerjaan terbesar. Korelasi ini dapat dibedakan menjadi korelasi positif

dan negatif. Jika korelasi positif berarti antara technical descriptors saling

mendukung, tetapi jika korelasi negatif technical descriptor saling

bertentangan.Manajemen perlu mencermati ketika mengimplementasikan

kebijakan agar pelanggan tidak dirugikan.

5. Customer Requirement Priorities

Prioritas yang diberikan pelanggan terhadap kebutuhannya. Dalam tahap

ini perhitungannya meliputi :
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a. Tingkat Kepentingan (Importance to customer) yaitu setelah dilakukan uji

validitas dan uji reliabilitas atas kuisioner dilakukan perhitungan nilai

importance to customer untuk setiap indikator.

b. Target Value merupakan tingkat perbaikan yang hendak dilakukan oleh

pihak manajemen berdasarkan kemampuan dan keinginan pelanggan PT.

OSG Indonesia.

c. Penentuan Improvement Rasio atau Scale up Factor,yaitu perbandingan

antara target value tingkat kepuasan pelanggan (customer satisfaction).Jika

nilai scale up factor besar perusahaan harus memprioritaskan untuk

melakukan perbaikan.

6. Mengembangkan Prioritas Respon teknis

Pengembangan prioritas respon teknis digunakan untuk mengetahui

langkah perbaikan utama yang perlu dilakukan. Penelitian dilakukan

mengenai kondisi kemampuan terhadap technical descriptor yang telah

ditetapkan.

a. Tingkat Kesulitan (Degree of Difficulty)

Matrik ini berisi tingkat kesulitan yang kemungkinan dihadapi oleh

perusahaan dalam menerapkan kebijakan tertentu sehubungan dengan

tuntutan pelanggan

b. Perfomance Target

Kemampuan kinerja perusahaan yang dimiliki untuk

mengimplementasikan respon teknis

c. Tingkat Kepentingan Absolut (Absolute Weight) dan Tingkat kepentingan

Relatif (Relative Weight)

Tingkat kepentingan absolut setiap respon teknis adalah jumlah dari

perkalian setiap hubungan yang terjadi dengan tingkat kepentingannya.

Bobot absolut weight dalam kepentingan hanya melibatkan nilai korelasi

antara kebutuhan pelanggan dan respon teknis. Tingkat kepentingan relatif
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Pengumpulan Data Primer Pengumpulan Data Sekunder

-
Hasil
kuesioner dan wawancara - Gambaran perusahaan

- Produk PT OSG
- Persepsi dan harapan konsumen - Struktur organisasi

- Jumlah konsumen

merupakan prosentase dari nilai kepentingan absolut.

3.5 Langkah-langkah Penelitian

Prosedur penelitian adalah tahapan-tahapan dalam melaksanakan suatu
penelitian. Adapun prosedur dalam penelitian ini dapat dilihat pada blok
diagram Gambar 3.2

Mulai

Identifikasi Masalah
Ketidakpuasan konsumen
terhadap pelayanan

Perumusan Masalah
Kualitas pelayanan jasa yang
belum terpenuhi dengan baik

Penetapan Tujuan
Meningkatkan kualitas
layanan

Pengolahan Data

- Uji validitas & reliabilitas

- Perhitunga Gap antara
persepsi & harapan

- Identifikasi atribut dengan
metode servqual & HoQ

Analisis Pemecahan Masalah

Kesimpulan dan Saran

Selesai
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Gambar 3.2. Flow Chart Prosedur Penelitian
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT. OSG Indonesia berdiri sejak tahun 2005 yang merupakan 

representative office. Produk yang dipasarkan adalah taps, endmill/cutter, 

drills dan juga dies untuk memenuhi kebutuhan industri. Proses manufaktur 

produk OSG berada di Aichi, Jepang. Dalam proses penjualan kepada 

pengguna, PT. OSG Indonesia menjalin kerjasama dengan beberapa 

distributor terkenal di Indonesia seperti PT. Kawan Lama Sejahtera dan PT. 

Somagede Indonesia. Fungsi utama PT. OSG Indonesia adalah memberikan 

pelayanan kepada agen dan pengguna untuk konsultasi mengenai technical 

maupun apabila terjadi kendala pada pengguna dalam proses produksi. Visi 

dari PT. OSG Indonesia adalah menjadi perusahaan cutting tool terbaik di 

Indonesia dengan misi memberikan pelayanan yang unggul terhadap 

pengguna, membantu agen untuk meningkatkan penjualan dan juga 

memberikan solusi terhadap permasalahan produksi pada pengguna. 

Pelayanan jasa PT. OSG Indonesia didukung dari motivasi kerja yang baik, 

fasilitas pembelajaran yang unggul dan juga pemberian training terhadap 

karyawan. PT. OSG Indonesia fokus pada pengguna di bidang otomotif, 

aerospace, mold dan dies dan juga konstruksi. 

PT. OSG Indonesia memiliki 4 kantor di Indonesia, dimana PT. OSG 

Indonesia memilih tempat yang strategis mendekati pengguna yaitu di 

Tangerang, Cikarang, Karawang dan Surabaya. Hal ini juga bertujuan untuk 

dapat melayani pengguna dengan lebih cepat dan efisien. Dengan tenaga yang 

professional yang memahami standar kualitas pelayanan dan teknologi yang 

memadai, diharapkan PT. OSG Indonesia akan mampu memenuhi pelayanan 

yang diingankan oleh pengguna, serta dapat meningkatkan penjualan produk 

OSG di Indonesia. 
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4.2 Gambaran umum produk 

PT. OSG Indonesia memasarkan produk OSG melalui beberapa 

distributor di Indonesia. Proses manufaktur produk OSG berada di Aichi, 

Jepang. Produk yang ditawarkan adalah drills, endmill/cutter, taps, gauges dan 

juga dies. Dimana produk tersebut banyak digunakan di perusahaan 

manufaktur yang bergerak pada bidang otomotif, aerospace, mold dan dies 

dan juga konstruksi. 

Berikut ini adalah gambaran beberapa produk OSG: 

1. Drills 

Drill atau mata bor adalah suatu alat untuk memotong benda kerja untuk 

membuat sebuah lubang dengan diameter dan kedalaman tertentu.  

Berikut adalah gambar dari produk drills: 

 

Gambar 4.1 

Produk Drills Merk OSG 

 

2. Endmills  

Endmills/Cutters adalah suatu alat untuk memotong benda kerja hingga 

menghasilkan bentuk tertentu sesuai kebutuhan. Endmills tersebut 

digolongkan dalam banyak tipe sesuai dengan kebutuhan misalnya 

terdapat radius pada ujung mata potong atau mata potong dibuat dengan 

sudut tertentu untuk membentuk kontur produk yang dibutuhkan. 
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Berikut adalah gambar produk endmills: 

 

 

Gambar 4.2 

Produk Endmills Merk OSG 

 

3. Taps 

Taps adalah alat potong untuk membentuk ulir pada sebuah lubang. Taps 

digolongkan dalam berbagai tipe berdasarkan jenis lubang yaitu tembus 

atau tidak tembus, dan juga berbagai macam spesifikasi ulir yang 

diperlukan, misalnya ulir metris, ulir wirthworth atau ulir trapezium. 

Berikut adalah gambar produk taps: 

 

 

Gambar 4.3 

Produk taps merk OSG 
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4. Dies 

Dies adalah suatu alat untuk membentuk ulir luar pada suatu produk. 

Contoh produk yang menggunakan dies adalah baut. Dies digunakan untuk 

proses produksi masal dengan kapasitas produksi yang tinggi. 

Berikut adalah contoh gambar dies: 

 

Gambar 4.4 

Produk dies merk OSG 

 

5. Gauges 

Gauges adalah suatu alat ukur untuk menguji hasil ulir atau hasil lubang 

pada proses produksi dan proses quality check. Gauges sendiri 

digolongkan berbagi tipe yaitu untuk menguji ulir luar dan dalam, menguji 

diameter lubang dan juga menguji kedalaman lubang. 

Berikut adalah contoh gambar gauges: 

 

Gambar 4.5 

Produk gauges merk OSG 
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4.3 Gambaran Umum Proses Pemasaran Produk OSG 

Dalam proses penjualan produk, PT. OSG Indonesia bekerja sama 

dengan beberapa distributor untuk menyalurkan produk kepada pelanggan. 

Fungsi distributor adalah juga menyimpan stock untuk kebutuhan produksi 

pengguna. 

Berikut ini adalah gambaran proses distribusi pemasaran produk OSG di 

Indonesia: 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Gambar 4.6 

Proses Distribusi Produk OSG di Indonesia 

 

Melihat proses distribusi pada gambar diatas, maka peran PT. OSG 

Indonesia sebagai representative office adalah memberikan layanan kepada 

distributor dan pengguna akhir di Indonesia yang bertujuan untuk tercapainya 

kepuasan pelanggan dalam menggunakan produk merk OSG pada proses 

produksi. 

 

4.4 Pembentukan Kuesioner  

 

  Setelah didapatkan indikator–indikator yang berhubungan dengan kualitas 

pelayanan, selanjutnya menentukan indikator yang paling mempengaruhi 

kualitas pelayanan yang disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini :  

 

OSG Jepang 

OSG Singapura 

Distributor PT. OSG Indonesia 

Pengguna Akhir 

Service 
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Tabel 4.1 Penentuan atribut kuesioner 

Dimensi 

Kualitas 
No 

Kebutuhan dan Keinginan Pelanggan terhadap 

Jasa Pelayanan di PT. OSG Indonesia 

Tangibles 

1 Teknologi maju dan modern 

2 Fasilitas fisik perusahaan harus baik 

3 Penampilan karyawan yang rapi dan sopan 

4 Material pelayanan harus baik 

 

Dimensi 

Kualitas 
No 

Kebutuhan dan Keinginan Pelanggan terhadap 

Jasa Pelayanan di Asuransi Central Asia 

Reliability 

5 Realisasi pada waktu yang disepakati 

6 Bantuan untuk menyelesaikan masalah 

7 Memberikan pelayanan dengan tepat 

8 Penyampaian jasa pada waktu yang cepat 

 9 Pencatatan yang akurat 

Responsive 

10 Memberitahu kapan layanan akan diberikan 

11 Respon karyawan harus cepat  

12 
Selalu bersedia membantu pelanggan dalam hal 

pekerjaan 

13 Kemudahan dihubungi melalui telepon 

Assurance 

14 Perilaku karyawan harus dapat dipercaya pelanggan 

15 Pelanggan merasa aman dalam melakukan transaksi  

16 Karyawan harus selalu bersikap sopan 

17 
Karyawan mampu memberikan solusi terhadap 

pelanggan 

Emphaty 

18 Perhatian karyawan terhadap pelanggan 

19 Waktu operasi yang nyaman sesuai dengan pelanggan 

20 Sikap simpati apabila terjadi masalah pada pelanggan 

21 Memahami kebutuhan khusus tiap pelanggan 

 

 Untuk memungkinkan para pelanggan menjawab dalam berbagai tingkatan 

dalam penilaian, format tipe likerts digunakan. R.S Likert (1932) 

mengembangkan prosedur penskalaan. Pada ujung sebelah kiri (dengan angka 

rendah) menggambarkan suatu jawaban yang negatif sedangkan ujung kanan 

(dengan angka besar) menggambarkan yang positif.  

 Skala likerts yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Nilai 1 ( satu )  : Sangat tidak puas / sangat tidak penting  
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2. Nilai 2 ( dua )  : Tidak Puas / Tidak penting  

3. Nilai 3 ( tiga )  : Cukup Penting  

4. Nilai 4 ( empat ) : Puas / Penting  

5. Nilai 5 ( Lima ) : Sangat Puas / Sangat Penting  

 

4.5 Deskripsi Responden 

4.5.1 Penentuan Sampel 

Pada penelitian ini akan ditentukan sampel menggunakan rumus slovin. 

Menurut data pada divisi sales PT. OSG Indonesia, jumlah pengguna aktif 

yang melakukan transaksi setiap bulan adalah 107 pelanggan tetap yang terdiri 

dari beberapa bidang indistri. Maka dari data diatas dengan tingkat 

kepercayaan 95% dengan menggunakan rumus slovin didapatkan sampel 

sebagai berikut: 

n = N / (1 + (N x e²))  

Sehingga: n = 107/ (1 + (107 x 0,05²))  

n = 107 / (1 + 0,2675) 

n = 1000 / 1,2675 

n = 84,418 

Dari perhitungan diatas, maka ditetapkan sampel pada penelitian ini 

sebanyak 85 orang dengan margin error sebanyak 5%. 

 

4.5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Industri 

Responden pada penelitian ini adalah adalah para pengguna yang 

menggunakan produk OSG dan mendapatkan pelayanan dari PT. OSG 

Indonesia. Dalam penelitian ini, karakteristik responden dibagi menjadi 2 

yaitu: 

1. Karakteristik responden berdasarkan bidang industri 
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Tabel 4.2 Karakteristik responden berdasarkan bidang indsutri 

Bidang Industri Jumlah Responden Persentase 

Otomotif 51 60% 

Mold dan Dies 23 27% 

Pemesinan Umum 8 9% 

Aerospace 2 2% 

Konstruksi 1 1% 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 

Karakteristik responden berdasarkan bidang industri 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 85 responden paling 

banyak bekerja pada bidang otomotif yaitu sebesar 60%. Hal ini dikarenakan 

pasar industri otomotif di Indonesia cukup besar. Mayoritas perusahaan 

otomotif di Indonesia juga dikuasai oleh perusahaan Jepang. Dalam hal ini 

OSG juga produk Jepang yang mana di Jepang sendiri cukup terkenal dan 
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dipakai perusahaan otomotif besar disana seperti Toyota, Daihatsu, Honda, 

Suzuki dan Nissan. Maka dari itu hal ini juga merupakan nilai lebih dari 

produk OSG yang juga banyak dipakai perusahaan Jepang di Indonesia 

khususnya perusahaan di bidang otomotif. Kemudian diikuti oleh mold dan 

dies 27%. Mold dan dies disini mayoritas juga memasok produk kepada 

perusahaan otomotif kemudian baru diikuti memasok ke perusahaan pembuat 

packaging plastik. Pemesinan umum sebesar 9% adalah perusahaan yang 

menerima jasa perbaikan mold dan dies, pembuatan spare part ataupun 

pembuatan jig dan fixture. Berikutnya aerospace hanya ada 2 yaitu PT. Pudak 

Scientific dan juga PT. Jabil Circuit. Untuk konstruksi adalah pasar yang 

paling sedikit menggunakan produk OSG. 

 

 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Divisi Perusahaan 

Tabel 4.3 Karakteristik responden berdasarkan divisi pada 

perusahaan 

Bidang Industri 

Jumlah 

Responden Persentase 

Engineering 43 51% 

Supervisor 

Produksi 19 22% 

Tool Control 11 13% 

Purchasing 8 9% 

Warehouse Staff 4 5% 
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Gambar 4.8 

Karakteristik responden berdasarkan divisi pada perusahaan 

 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 85 responden paling 

banyak bekerja pada divisi engineering yaitu sebesar 51%. Hal ini dikarenakan 

pada perusahaan otomotif yang ditugaskan untuk mengatur dan memilih alat 

potong yang akan digunakan oleh divisi engineering. Kemudian diikuti oleh 

supervisor produksi yang bertanggung jawab apabila ada masalah yang terjadi 

terhadap alat potong pada proses pemesinan pada jalur produksi. Kemudian 

akan dibantu olek teknisi dari OSG untuk menyelesaikan masalah di jalur 

produksi tersebut. Tool Control mendapat 13% dari total responden. Tool 

Control pada perusahaan bertugas untuk menghitung cost per piece yang 

digunakan. Apabila perusahaan melakukan perbaikan maka tool control 

bertugas untuk membuat rencana perbaikan pada alat potong yang digunakan 

dan bekerja sama dengan pemasok untuk pemilihan tool yang sesuai. 

Purchasing dan warehouse staff masing-masing mendapat 9% dan 5%. Tugas 

dari purchasing biasanya berhubungan dengan distributor untuk pengadaan 

barang yang kemudian stok nya akan dikelola oleh staff warehouse. 
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4.6 Uji Kualitas Data  

4.6.1 Uji Validitas Data 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji 

validitas dilakukan dengan membandingkan antara nilai r hitung dengan r 

tabel. Jika nilai r hitung lebih besar daripada r tabel dan bernilai positif, maka 

instrumen tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2013: 53). Uji validitas dilakukan 

dengan metode korelasi Product Moment Pearson dengan dibantu program 

Minitab. 

Pada penelitian ini, validitas yang diuji adalah validitas konstruk 

(construct validity) dengan mengkorelasikan skor masing-masing butir dengan 

skor total. Skor total adalah skor yang didapat dari penjumlahan skor butir 

untuk instrumen tersebut. Dengan jumlah responden sebanyak 85, maka 

ditemukan r-tabel sebesar 0,213 dengan taraf signifikansi 5%. Hasil uji 

validitas untuk tingkat kepentingan dan tingkat kinerja / kenyataan pada 21 

atribut yang didapat dari kuisioner yang telah disebarkan kepada 85 responden 

disajikan pada tabel 4.4 dan tabel 4.5 sebagai berikut : 

 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Tingkat Kepentingan 

 

 

No. 

 

Atribut Pelayanan 

 r-hitung r-tabel 

(ἀ=95%) 

Status 

1 Perusahaan memiliki teknologi yang maju dan modern 0,414 0,213 Valid 

2 Fasilitas fisik perusahaan harus tampak menarik 0,474 0,213 Valid 

3 Karyawan perusahaan harus berpenampilan baik dan rapi 0,326 0,213 Valid 

4 Material dan fasilitas fisik lain terkait pelayanan harus tampak 

baik 

0,356 0,213 Valid 

5 Bila perusahaan berjanji untuk melakukan sesuatu pada waktu 

yang telah disepakati, mereka harus merealisasikannya dengan 

cepat 

0,451 0,213 Valid 
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6 Bila pengguna mendapatkan masalah, perusahaan harus 

menunjukkan sikap simpatik untuk ikut menyelesaikan masalah 

tersebut 

0,378 0,213 Valid 

7 Perusahaan harus dapat diandalkan untuk memberikan layanannya 

dengan tepat  

0,556 0,213 Valid 

8 Perusahaan harus menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu 

yang dijanjikan  

0,519 0,213 Valid 

9 Perusahaan harus memiliki pencatatan yang akurat 0,561 0,213 Valid 

10 Karyawan perusahaan harus memberitahu pelanggan kapan 

pastinya layanan akan disampaikan 

0,516 0,213 Valid 

11 Karyawan perusahaan harus memberikan layanan kepada 

pelanggan dengan cepat  

0,529 0,213 Valid 

12 Karyawan perusahaan harus selalu bersedia membantu para 

pelanggan 

0,607 0,213 Valid 

13 Karyawan perusahaan tidak pernah terlalu sibuk untuk merespon 

permintaan pelanggan 

0,679 0,213 Valid 

14 Perilaku karyawan perusahaan harus membuat pelanggan 

mempercayainya 

0,637 0,213 Valid 

15 Pelanggan harus dapat merasa aman dalam melakukan transaksi 

dengan perusahaan  

0,624 0,213 Valid 

16 Karyawan perusahaan harus selalu bersikap sopan 0,578 0,213 Valid 

17 Karyawan perusahaan harus memiliki pengetahuan untuk dapat 

selalu menjawab pertanyaan pelanggan 

0,617 0,213 Valid 

18 Perusahaan harus memberikan perhatian individual kepada semua 

pelanggannya  

0,465 0,213 Valid 

19 Perusahaan harus memiliki waktu operasi yang sesuai dan 

nyaman bagi semua 

pelanggan 

0,410 0,213 Valid 

20 Perusahaan harus memiliki karyawan yang memberikan perhatian 

personal kepada pelanggan 

0,389 0,213 Valid 

21 Karyawan perusahaan harus memahami kebutuhan khusus para 

pelanggannya 

0,383 0,213 Valid 

Sumber : Data diolah dengan program SPSS versi 21 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Tingkat Kinerja 

No. Atribut Pelayanan r-

hitung 

r-tabel 

(ἀ=95%) 

Status 

1 Perusahaan memiliki teknologi yang maju dan modern 0,414 0,213 Valid 

2 Fasilitas fisik perusahaan harus tampak menarik 0,474 0,213 Valid 

3 Karyawan perusahaan harus berpenampilan baik dan rapi 0,326 0,213 Valid 

4 Material dan fasilitas fisik lain terkait pelayanan harus tampak 

baik 

0,356 0,213 Valid 

5 Bila perusahaan berjanji untuk melakukan sesuatu pada waktu 

yang telah disepakati, mereka harus merealisasikannya dengan 

cepat 

0,451 0,213 Valid 

6 Bila pengguna mendapatkan masalah, perusahaan harus 

menunjukkan sikap simpatik untuk ikut menyelesaikan masalah 

tersebut 

0,378 0,213 Valid 

7 Perusahaan harus dapat diandalkan untuk memberikan 

layanannya dengan tepat  

0,556 0,213 Valid 

8 Perusahaan harus menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu 

yang dijanjikan  

0,519 0,213 Valid 

9 Perusahaan harus memiliki pencatatan yang akurat 0,561 0,213 Valid 

10 Karyawan perusahaan harus memberitahu pelanggan kapan 

pastinya layanan akan disampaikan 

0,516 0,213 Valid 

11 Karyawan perusahaan harus memberikan layanan kepada 

pelanggan dengan cepat  

0,529 0,213 Valid 

12 Karyawan perusahaan harus selalu bersedia membantu para 

pelanggan 

0,607 0,213 Valid 

13 Karyawan perusahaan tidak pernah terlalu sibuk untuk merespon 

permintaan pelanggan 

0,679 0,213 Valid 

14 Perilaku karyawan perusahaan harus membuat pelanggan 

mempercayainya 

0,637 0,213 Valid 

15 Pelanggan harus dapat merasa aman dalam melakukan transaksi 

dengan perusahaan  

0,624 0,213 Valid 

16 Karyawan perusahaan harus selalu bersikap sopan 0,578 0,213 Valid 

17 Karyawan perusahaan harus memiliki pengetahuan untuk dapat 

selalu menjawab pertanyaan pelanggan 

0,617 0,213 Valid 

18 Perusahaan harus memberikan perhatian individual kepada 

semua pelanggannya  

0,465 0,213 Valid 
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19 Perusahaan harus memiliki waktu operasi yang sesuai dan 

nyaman bagi semua 

pelanggan 

0,410 0,213 Valid 

20 Perusahaan harus memiliki karyawan yang memberikan 

perhatian personal kepada pelanggan 

0,389 0,213 Valid 

21 Karyawan perusahaan harus memahami kebutuhan khusus para 

pelanggannya 

0,383 0,213 Valid 

Sumber : Data diolah dengan program SPSS versi 21 

Pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa semua atribut 

pelayanan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid, sebab semua 

atribut layanan yang dijadikan indikator dalam penyusunan kuisioner memiliki 

nilai r- hitung lebih besar dibanding r-tabel. 

 

4.6.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner 

yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisioner dikatakan reliabel 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini uji reliabilitas menggunakan 

program SPSS dengan melakukan uji statistik koefisien reliabilitas Cronbach 

Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila koefisien Cronbach Alpha > 

0,60 (Ghozali, 2013: 48). 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas 

No. Data Nilai Cronbach's 

Alpha (ɑ) 

Keterangan 

1 Tingkat Kepentingan 0,847 Reliabel 

2 Tingkat Kinerja / Kenyataan 0.893 Reliabel 

Sumber : Data diolah dengan program SPSS versi 21 

Pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas memiliki nilai 

koefisien Cronbach Alpha cukup besar karena nilainya > 0,60. Hal ini berarti 

atribut yang digunakan untuk mengukur dimensi kualitas layanan reliabel dan 

kuisioner dalam penelitian ini merupakan kuisioner yang handal. 



62 

4.7 Analisis Service Quality 

Metode SERVQUAL dibangun atas adanya perbandingan dua faktor 

utama yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima 

(perceived service)dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan oleh 

pelanggan (expected service). Service quality (SERVQUAL) digunakan dalam 

pengambilan data kualitatif yang diperoleh dari data kuisioner. Penilaian 

responden terhadap atribut-atribut yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala Likert meliputi : Skala yang digunakan untuk data tingkat harapan 

(expected service) : 

1 = Sangat tidak penting   

2 = Tidak penting 

3 = Cukup penting    

4 = Penting 

5 = Sangat penting 

Skala yang digunakan untuk tingkat kenyataan (perceived service) : 

1 = Sangat tidak memuaskan 

2 = Tidak memuaskan  

3 = Cukup memuaskan  

4 = Memuaskan 

5 = Sangat Memuaskan 

Tabel 4.7 Data Harapan Responden dan Hasil Perhitungan Nilai 

Kepentingan Terhadap Atribut Pelayanan 

No. Atribut Pelayanan Jumlah 

Jawaban 

Jumlah 

Responden 

Nilai 

Kepentingan 

STP TP CP P SP 

1 Perusahaan memiliki teknologi yang maju 

dan modern 
      15 70 85 4.824 

2 Fasilitas fisik perusahaan harus tampak 

menarik 
    5 43 37 85 4.376 

3 Karyawan perusahaan harus berpenampilan 

baik dan rapi 
    2 37 46 85 4.518 

4 Material dan fasilitas fisik lain terkait       40 45 85 4.529 
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pelayanan harus tampak baik 

5 Bila perusahaan berjanji untuk melakukan 

sesuatu pada waktu yang telah disepakati, 

mereka harus merealisasikannya dengan 

cepat 

      20 65 85 4.765 

6 Bila pengguna mendapatkan masalah, 

perusahaan harus menunjukkan sikap 

simpatik untuk ikut menyelesaikan masalah 

tersebut 

      18 67 85 4.788 

7 Perusahaan harus dapat diandalkan untuk 

memberikan layanannya dengan tepat  
      12 73 85 4.859 

8 Perusahaan harus menyampaikan jasanya 

sesuai dengan waktu yang dijanjikan  
      17 68 85 4.800 

9 Perusahaan harus memiliki pencatatan yang 

akurat 
      29 56 85 4.659 

10 Karyawan perusahaan harus memberitahu 

pelanggan kapan pastinya layanan akan 

disampaikan 

    2 46 36 84 4.405 

11 Karyawan perusahaan harus memberikan 

layanan kepada pelanggan dengan cepat  
      14 71 85 4.835 

12 Karyawan perusahaan harus selalu bersedia 

membantu para pelanggan 
      51 34 85 4.400 

13 Karyawan perusahaan tidak pernah terlalu 

sibuk untuk merespon permintaan pelanggan 
      56 29 85 4.341 

14 Perilaku karyawan perusahaan harus 

membuat pelanggan mempercayainya 
    3 56 26 85 4.271 

15 Pelanggan harus dapat merasa aman dalam 

melakukan transaksi dengan perusahaan  
      15 70 85 4.824 

16 Karyawan perusahaan harus selalu bersikap 

sopan 
    5 27 53 85 4.565 

17 Karyawan perusahaan harus memiliki 

pengetahuan untuk dapat selalu menjawab 

pertanyaan pelanggan 

    4 61 20 85 4.188 

18 Perusahaan harus memberikan perhatian 

individual kepada semua pelanggannya  
    6 46 33 85 4.318 

19 Perusahaan harus memiliki waktu operasi     5 63 17 85 4.141 
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yang sesuai dan nyaman bagi semua 

pelanggan 

20 Perusahaan harus memiliki karyawan yang 

memberikan perhatian personal kepada 

pelanggan 

    3 43 39 85 4.424 

21 Karyawan perusahaan harus memahami 

kebutuhan khusus para pelanggannya 
    5 41 39 85 4.400 

Sumber : Data kuisioner diolah dengan Excel 2010 Keterangan: 

STP = Sangat Tidak Penting   TP  = Tidak Penting 

CP = Cukup Penting    P = Penting 

SP = Sangat penting 

 

Tabel 4.8  Data Persepsi Responden dan Hasil Perhitungan Nilai 

Kenyataan Terhadap Atribut Pelayanan 

No. Atribut Pelayanan Jumlah Jawaban Jumlah 

Responden 

Nilai 

Kenyataan STM TM CM M SM 

1 Perusahaan memiliki teknologi yang 

maju dan modern 
    41 33 11 85 3.647 

2 Fasilitas fisik perusahaan harus 

tampak menarik 
    35 48 2 85 3.612 

3 Karyawan perusahaan harus 

berpenampilan baik dan rapi 
    5 17 63 85 4.682 

4 Material dan fasilitas fisik lain terkait 

pelayanan harus tampak baik 
    32 49 4 85 3.671 

5 Bila perusahaan berjanji untuk 

melakukan sesuatu pada waktu yang 

telah disepakati, mereka harus 

merealisasikannya dengan cepat 

    3 54 28 85 4.294 

6 Bila pengguna mendapatkan masalah, 

perusahaan harus menunjukkan sikap 

simpatik untuk ikut menyelesaikan 

masalah tersebut 

    10 46 29 85 4.224 

7 Perusahaan harus dapat diandalkan 

untuk memberikan layanannya 

dengan tepat  

    8 41 36 85 4.329 
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8 Perusahaan harus menyampaikan 

jasanya sesuai dengan waktu yang 

dijanjikan  

    13 39 33 85 4.235 

9 Perusahaan harus memiliki 

pencatatan yang akurat 
    36 41 8 85 3.671 

10 Karyawan perusahaan harus 

memberitahu pelanggan kapan 

pastinya layanan akan disampaikan 

    16 45 24 85 4.094 

11 Karyawan perusahaan harus 

memberikan layanan kepada 

pelanggan dengan cepat  

    7 27 51 85 4.518 

12 Karyawan perusahaan harus selalu 

bersedia membantu para pelanggan 
    11 51 23 85 4.141 

13 Karyawan perusahaan tidak pernah 

terlalu sibuk untuk merespon 

permintaan pelanggan 

    6 55 24 85 4.212 

14 Perilaku karyawan perusahaan harus 

membuat pelanggan mempercayainya 
    16 37 32 85 4.188 

15 Pelanggan harus dapat merasa aman 

dalam melakukan transaksi dengan 

perusahaan  

    8 43 34 85 4.306 

16 Karyawan perusahaan harus selalu 

bersikap sopan 
    8 36 41 85 4.388 

17 Karyawan perusahaan harus memiliki 

pengetahuan untuk dapat selalu 

menjawab pertanyaan pelanggan 

    19 43 23 85 4.047 

18 Perusahaan harus memberikan 

perhatian individual kepada semua 

pelanggannya  

    18 33 34 85 4.188 

19 Perusahaan harus memiliki waktu 

operasi yang sesuai dan nyaman bagi 

semua 

pelanggan 

    25 45 15 85 3.882 

20 Perusahaan harus memiliki karyawan 

yang memberikan perhatian personal 

kepada pelanggan 

    14 47 24 85 4.118 
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21 Karyawan perusahaan harus 

memahami kebutuhan khusus para 

pelanggannya 

    17 34 34 85 4.200 

Sumber : Data kuisioner diolah dengan Excel 2010  

Keterangan: 

STM  = Sangat Tidak Memuaskan  

TM  = Tidak Memuaskan 

CM  = Cukup Memuaskan  

M = Memuaskan 

SP = Sangat Memuaskan 

 

Untuk mencari kesenjangan (Gap) kelima dimensi kualiatas dalam 

analisis Servqual digunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

Dimana, Q = Quality of Service 

P = Persepsi 

E= Ekspektasi/Harapan 

Tabel 4.9  Nilai Kesenjangan (Gap Score) Atribut Pelayanan 

Metode Servqual 

 Atribut Pelayanan Nilai 

Harapan 

Nilai 

Persepsi 

Gap 

Score 

1 Perusahaan memiliki teknologi yang maju dan modern 4.824 3.647 -1.176 

2 Fasilitas fisik perusahaan harus tampak menarik 4.376 3.612 -0.765 

3 Karyawan perusahaan harus berpenampilan baik dan rapi 4.518 4.682 0.165 

4 Material dan fasilitas fisik lain terkait pelayanan harus tampak 

baik 
4.529 3.671 -0.859 

5 Bila perusahaan berjanji untuk melakukan sesuatu pada waktu 

yang telah disepakati, mereka harus merealisasikannya dengan 

cepat 

 

4.765 

 

4.294 

 

-0.471 

Q = P- E 
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6 Bila pengguna mendapatkan masalah, perusahaan harus 

menunjukkan sikap simpatik untuk ikut menyelesaikan masalah 

tersebut 

4.788 4.224 -0.565 

7 Perusahaan harus dapat diandalkan untuk memberikan 

layanannya dengan tepat  
4.859 4.329 -0.529 

8 Perusahaan harus menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu 

yang dijanjikan  
4.800 4.235 -0.565 

9 Perusahaan harus memiliki pencatatan yang akurat 4.659 3.671 -0.988 

10 Karyawan perusahaan harus memberitahu pelanggan kapan 

pastinya layanan akan disampaikan 
4.405 4.094 -0.311 

11 Karyawan perusahaan harus memberikan layanan kepada 

pelanggan dengan cepat  
4.835 4.518 -0.318 

12 Karyawan perusahaan harus selalu bersedia membantu para 

pelanggan 
4.400 4.141 -0.259 

13 Karyawan perusahaan tidak pernah terlalu sibuk untuk merespon 

permintaan pelanggan 
4.341 4.212 -0.129 

14 Perilaku karyawan perusahaan harus membuat pelanggan 

mempercayainya 
4.271 4.188 -0.082 

15 Pelanggan harus dapat merasa aman dalam melakukan transaksi 

dengan perusahaan  
4.824 4.306 -0.518 

16 Karyawan perusahaan harus selalu bersikap sopan 4.565 4.388 -0.176 

17 Karyawan perusahaan harus memiliki pengetahuan untuk dapat 

selalu menjawab pertanyaan pelanggan 
4.188 4.047 -0.141 

18 Perusahaan harus memberikan perhatian individual kepada 

semua pelanggannya  
4.318 4.188 -0.129 

19 Perusahaan harus memiliki waktu operasi yang sesuai dan 

nyaman bagi semua 

pelanggan 

4.141 3.882 -0.259 

20 Perusahaan harus memiliki karyawan yang memberikan 

perhatian personal kepada pelanggan 
4.424 4.118 -0.306 

21 Karyawan perusahaan harus memahami kebutuhan khusus para 

pelanggannya 
4.400 4.200 -0.200 

 

Rata- rata gap masing-masing dimensi dihitung dengan menjumlahkan 

nilai gap pada masing-masing dimensi dan dibagi jumlah atribut pada masing- 
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masing dimensi. Nilai gap rata-rata pada tiap dimensi servqual dapat dilihat 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.10 Rata Rata Nilai Kesenjangan Tiap Dimensi Service Quality 

No. Dimensi Nilai rata-rata 

1 Tangible -0,658 

2 Reliability -0,779 

3 Responsiveness -0,254 

4 Assurance -0,229 

5 Emphaty -0,223 

 

Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan oleh PT. OSG 

Indonesia belum memenuhi keinginan pelanggan. Dimana hasil dari rata rata 

nilai kesenjangan masih menunjukkan hasil yang negatif. Maka dari itu perlu 

dilakukan perbaikan kualitas pelayanan berdasarkan atribut-atribut dimensi 

service quality yang telah dilakukan angket kepada responden. 

 

Berikut adalah gambar diagram gap servqual dibawah ini: 

 

 

Gambar 4.9 Diagram kesenjangan dimensi servqual 
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Hasil diagram diatas menunjukkan bahwa kualitas pelayanan oleh PT. 

OSG Indonesia belum memenuhi keinginan pelanggan. Dimana hasil dari rata 

rata nilai kesenjangan masih menunjukkan hasil yang negatif. Maka dari itu 

perlu dilakukan perbaikan kualitas pelayanan berdasarkan atribut-atribut 

dimensi service quality yang telah dilakukan angket kepada responden. Hasil 

negative paling besar adalah pada atribut reliability dan tangible. Maka dari itu 

penulis melakukan tahapan dibawah ini untuk melakukan perbaikan terhadap 

kualitas pelayanan oleh PT. OSG Indonesi terhadap para pelanggan dengan 

tujuan meningkatkan penjualan PT. OSG Indonesia pada masa mendatang.
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4.8 Importance Performance Analysis 

Importance Perfomance Analysis (IPA) adalah metode untuk 

memperoleh faktor-faktor berpengaruh pada hasil yang diperoleh dari dimensi 

SERVQUAL. Dalam pembuatan diagram kartesius dilakukan tingkat 

perbandingan antara tingkat kepentingan dan tingkat kinerja / kepuasan suatu 

atribut, tingkat kepentingan dari suatu atribut akan membentuk sumbu y 

sedangkan tingkat kinerja / kepuasan akan membentuk sumbu X, sehingga 

digambarkan dalam kuadran berikut ini: 

 

 

 

Gambar 4.10 Diagram Kartesius IPA Atribut Pelayanan PT. OSG 

Indonesia 

 

Penjelasan dari klasifikasi atribut-atribut pelayanan pada PT. OSG 

Indonesia dalam diagram kartesius IPA diatas sebagai berikut: 

a. Kuadran A, Wilayah yang memuat atribut- atribut pelayanan yang 

dianggap penting oleh pelanggan tetapi tingkat kepuasan pelanggan masih 
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rendah. Perusahaan harus melakukan perbaikan secara terus menerus agar 

kinerjanya meningkat. Atribut pelayanan yang masuk dalam kuadran ini 

adalah: Atribut 1 yaitu perusahaan memiliki teknologi yang maju dan 

modern. Atribut 9 yaitu perusahaan harus memiliki pencatatan yang 

akurat. Atribut 4 yaitu material dan fasilitas fisik lain terkait pelayanan 

harus tampak baik. 

b. Kuadran B, Wilayah yang memuat atribut-atribut pelayanan yang 

dianggap penting oleh pelanggan dan kinerjanya relatif tinggi. Atribut 

yang termasuk dalam kuadran ini adalah atribut 3 yaitu karyawan 

perusahaan harus berpenampilan baik dan rapi. Atribut 16 yaitu karyawan 

perusahaan harus selalu bersikap sopan. Atribut 5 yaitu bila perusahaan 

berjanji untuk melakukan sesuatu pada waktu yang telah disepakati, 

mereka harus merealisasikannya dengan cepat. Atribut 6 yaitu bila 

pengguna mendapatkan masalah, perusahaan harus menunjukkan sikap 

simpatik untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut. Atribut 7 yaitu 

perusahaan harus dapat diandalkan untuk memberikan layanannya dengan 

tepat. Atribut 8 yaitu perusahaan harus menyampaikan jasanya sesuai 

dengan waktu yang dijanjikan. Atribut 11 yaitu karyawan perusahaan 

harus memberikan layanan kepada pelanggan dengan cepat. Atribut 15 

yaitu pelanggan harus dapat merasa aman dalam melakukan transaksi 

dengan perusahaan. 

c. Kuadran C, Wilayah yang memuat atribut-atribut pelayanan yang 

dianggap kurang penting oleh pelanggan dan kinerjanya masih kurang. 

Adapun atribut yang termasuk dalam kuadran ini adalah atribut 2 yaitu 

fasilitas fisik perusahaan harus tampak menarik. Atribut 17 yaitu karyawan 

perusahaan harus memiliki pengetahuan untuk dapat selalu menjawab 

pertanyaan pelanggan. Atribut 19 yaitu perusahaan harus memiliki waktu 

operasi yang sesuai dan nyaman bagi semua pelanggan. 

d. Kuadran D, Wilayah yang memuat atribut-atribut pelayanan yang 

dianggap kurang penting oleh pelanggan dan kinerjanya relatif tinggi atau 

berlebihan. Atribut pelayanan yang termasuk dalam kuadran ini adalah 
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atribut 10 karyawan perusahaan harus memberitahu pelanggan kapan 

pastinya layanan akan disampaikan. Atribut 12 yaitu karyawan perusahaan 

harus selalu bersedia membantu para pelanggan. Atribut 13 yaitu 

karyawan perusahaan tidak pernah terlalu sibuk untuk merespon 

permintaan pelanggan. Atribut 14 yaitu perilaku karyawan perusahaan 

harus membuat pelanggan mempercayainya. Atribut 18 yaitu perusahaan 

harus memberikan perhatian individual kepada semua pelanggannya. 

Atribut 20 yaitu perusahaan harus memiliki karyawan yang memberikan 

perhatian personal kepada pelanggan. Atribut 21 yaitu karyawan 

perusahaan harus memahami kebutuhan khusus para pelanggannya. 

 

4.9    Perancangan Rumah Kualitas (House of Quality) 

House of quality merupakan alat dari penerapan Quality Function 

Deployment (QFD) yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan antara 

keinginan pelanggan dengan produk / pelayanan yang diberikan, sehingga 

produk / pelayanan dapat memenuhi keinginan pelanggan. House of Quality 

merupakan fase pertama dari QFD. Pada dasarnya house of quality terdiri dari 

2 bagian utama, yaitu tabel costumer (bagian horizontal matriks) yang berisi 

informasi mengenai keinginan costumer dan label teknikal (bagian vertikal) 

yang berisi informasi teknis sebagai respon dari keinginan costumer. 

 

4.9.1 Matriks Kebutuhan Pelanggan 

Matrik kebutuhan pelanggan atau biasa disebut voice of customer adalah 

daftar atribut penting yang menjadi keinginan pelanggan. Dalam penelitian ini 

menggunakan diagram kartesius IPA sehingga atribut-atribut pelayanan dibagi 

menjadi 4 kuadran. Atribut yang dimasukkan dalam voice of customer yaitu 

atribut dimana pelayanan yang dilakukan oleh PT. OSG Indoneia masih 

dibawah ekspektasi pelanggan. Berdasarkan diagram IPA diatas, maka dalam 

hal ini atribut yang menjadi keinginan pelanggan yaitu atribut 1, atribut 2, 

atribut 4 dan atribut 9. Dimana keempat atribut tersebut termasuk dalam 

dimensi tangible dan reliability. 
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Adapun atribut–atribut pelayanan tersebut dijelaskan pada matrik 

kebutuhan pelanggan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.11 Matrik Kebutuhan Pelanggan 

Kebutuhan Pelanggan 

(Customer Requirement) 

Perusahaan memiliki teknologi yang maju dan modern 

Material dan fasilitas fisik lain terkait pelayanan harus tampak baik 

Fasilitas fisik perusahaan harus tampak menarik 

Perusahaan harus memiliki pencatatan yang akurat 

Karyawan perusahaan harus memiliki pengetahuan untuk dapat selalu menjawab 

pertanyaan pelanggan 

Perusahaan harus memiliki waktu operasi yang sesuai dan nyaman bagi semua 

pelanggan 

 

Berdasarkan tabel 4.11, maka perusahaan harus membuat rencana dan 

strategi untuk memperbaiki pelatyanan khususnya pada atribut terkait dengan 

tingkat kepuasan yang rendah. Tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan 

penjualan di masa mendatang. 

 

4.9.2 Membuat Data Respon Teknis 

Technical Requirement merupakan terjemahan kebutuhan pelanggan 

kedalam bahasa perusahaan atau organisasi. Respon teknikal ini didapat 

dengan melakukan diskusi dengan pihak manajemen PT. OSG Indonesia. 

Beberapa informasi tentang karakteristik teknik tersebut untuk meningkatkan 

pelayanan sesuai kebutuhan pelanggan adalah sebagai berikut: 
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 Tabel 4.12 Respon Teknik Atribut Jasa 

No Atribut Respon Teknik 

1 
Perusahaan memiliki teknologi 

yang maju dan modern 

Perusahaan melakukan investasi alat 

dengan teknologi modern 

2 

Material dan fasilitas fisik lain 

terkait pelayanan harus tampak 

baik 

Perusahaan melakukan perawatan 

yang baik terhadap alat-alat penunjang 

pelayanan  

3 
Fasilitas fisik perusahaan harus 

tampak menarik 

Perusahaan meningkatkan fasilitas dan 

membuat variasi kreatif terhadap 

fasilitas seperti mobil perusahaan, 

kantor maupun katalog atau seragam 

dan alat safety untuk karyawan 

4 
Perusahaan harus memiliki 

pencatatan yang akurat 

Perusahaan melakukan investasi untuk 

memiliki software atau system 

pencatatan yang akurat 

5 

Karyawan perusahaan harus 

memiliki pengetahuan untuk 

dapat selalu menjawab 

pertanyaan pelanggan 

 Perusahaan meningkatkan 

kemampuan karyawan dengan 

memberikan pelatihan baik di dalam 

maupun luar negeri 

6 

Perusahaan harus memiliki waktu 

operasi yang sesuai dan nyaman 

bagi semua pelanggan 

 Perusahaan melakukan evaluasi jam 

kerja dan memberikan program 

karyawan siap memberikan pelayanan 

pada malam hari dan diberikan 

tunjangan 

 

4.9.3 Penentuan Nilai Target 

Nilai target yaitu memperbaiki kualitas pelayanan atau membuat 

kualitas pelayanan lebih baik daripada pesaing. Nilai target ditentukan oleh 

pihak manajemen PT OSG Indonesia. Nilai target ditentukan dengan skala: 

4 = Sangat penting untuk 

diperbaiki  

3 = Penting untuk 

diperbaiki 

2 = Cukup penting untuk diperbaiki 

1 = kurang begitu penting 

diperbaiki 
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Tabel 4.13 Nilai Target tiap Atribut 

No Atribut 
Nilai 

Target 

1 

Perusahaan memiliki teknologi yang maju dan 

modern 
4 

2 

Material dan fasilitas fisik lain terkait 

pelayanan harus tampak baik 
4 

3 

Fasilitas fisik perusahaan harus tampak 

menarik 
3 

4 

Perusahaan harus memiliki pencatatan yang 

akurat 
4 

5 

Karyawan perusahaan harus memiliki 

pengetahuan untuk dapat selalu menjawab 

pertanyaan pelanggan 

4 

6 

Perusahaan harus memiliki waktu operasi 

yang sesuai dan nyaman bagi semua 

pelanggan 

3 

Sumber : Pengolahan Data (Pihak Manajemen PT OSG Indonesia) 

 

4.9.4 Penentuan Rasio Perbaikan 

Berdasarkan nilai target yang telah ditentukan oleh pihak 

manajemen PT OSG Indonesia, selanjutnya dapat diketahui perhitungan  

besarnya rasio perbaikan.  Contoh atribut yang ditawarkan: 

Rasio Perbaikan =  

=    = 1,026 
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Tabel 4.14 Nilai Rasio Perbaikan tiap atribut 

No Atribut Nilai Target Kinerja Rasio 

1 

Perusahaan memiliki teknologi yang maju dan 

modern 
4 3.647 1,096 

2 

Material dan fasilitas fisik lain terkait pelayanan 

harus tampak baik 
4 3.671 1,089 

3 Fasilitas fisik perusahaan harus tampak menarik 3 3.612 0,830 

4 Perusahaan harus memiliki pencatatan yang akurat 4 3.671 `1,089 

5 

Karyawan perusahaan harus memiliki pengetahuan 

untuk dapat selalu menjawab pertanyaan 

pelanggan 

4 4.047 0,988 

6 

Perusahaan harus memiliki waktu operasi yang 

sesuai dan nyaman bagi semua pelanggan 
3 3.882 0,772 

Sumber : Pengolahan Data (Pihak Manajemen PT OSG Indonesia) 

4.9.5 Penentuan Bobot Atribut Jasa 

Atribut jasa yang akan ditingkatkan dan dikembangkan perlu 

ditentukan bobot prioritas atributnya. Bobot atribut dihitung dengan rumus  

Sales point ataupun nilai jual dapat menginformasikan mengenai 

kemampuan dalam memberikan pelayanan yang didasarkan pada seberapa 

besar keinginan atau kebutuhan customer dapat dipenuhi. Pada penelitian 

ini, poin penjualan adalah berupa nilai yang sudah ditentukan sebelumnya 

yaitu. 

Tabel 4.15 Ketentuan Penilaian Sales Point 
 

Nilai Keterangan 

1.0 Tidak menolong dalam penjualan 

1.2 Cukup menolong dalam penjualan 

1.5 Menolong dalam penjualan 

 

Bobot  =  Derajat kepentingan x Rasio perbaikan x Sales point 
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Tabel 4.16 Nilai Bobot Atribut Jasa 

No Atribut Point TK Rasio Bobot 

1 

Perusahaan memiliki teknologi yang maju dan 

modern 
1.5 

4.824 
 

1,096 7,930 

2 

Material dan fasilitas fisik lain terkait pelayanan 

harus tampak baik 
1.2 

4.529 
 

1,089 5,918 

3 
Fasilitas fisik perusahaan harus tampak menarik 

1.2 

4.376 
 

0,830 4,358 

4 

Perusahaan harus memiliki pencatatan yang 

akurat 
1.5 

4.659 
 

`1,089 7,610 

5 

Karyawan perusahaan harus memiliki 

pengetahuan untuk dapat selalu menjawab 

pertanyaan pelanggan 
1.5 

4.188 
 

0,988 6,201 

6 

Perusahaan harus memiliki waktu operasi yang 

sesuai dan nyaman bagi semua pelanggan 
1 

4.141 
 

0,772 3,196 

Sumber : Pengolahan Data (Pihak Manajemen PT OSG Indonesia) 

 
 Dari tabel 4.16 dapat diketahui nilai bobot atribut jasa yang harus 

diprioritaskan untuk ditingkatkan pelayanan terhadap pelanggan. 

 

 

4.9.6 Normalisasi Bobot 

Perhitungan normalitas bobot setiap atribut keinginan 

pelanggan dimaksudkan untuk memudahkan dalam menentukan prioritas 

pengembangan. Rumus untuk normalisasi bobot adalah: 

Normalisasi =   x 100 

  =  x 100  = 14,28  
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Tabel 4.17 Nilai Normalisasi Atribut Jasa 

 

No Atribut Bobot 
Normalisasi 

Bobot 

1 

Perusahaan memiliki teknologi yang maju dan 

modern 
7,930 

22,52 

2 

Material dan fasilitas fisik lain terkait pelayanan 

harus tampak baik 
5,918 

16,80 

3 
Fasilitas fisik perusahaan harus tampak menarik 4,358 12,37 

4 

Perusahaan harus memiliki pencatatan yang 

akurat 
7,610 

21,61 

5 

Karyawan perusahaan harus memiliki 

pengetahuan untuk dapat selalu menjawab 

pertanyaan pelanggan 

6,201 

17,60 

6 

Perusahaan harus memiliki waktu operasi yang 

sesuai dan nyaman bagi semua pelanggan 
3,196 

9,07 

Total 35,21 100 

Sumber : Pengolahan Data (Pihak Manajemen PT OSG Indonesia) 

Dari keinginan pelanggan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa 

teknik yang dapat diukur untuk menentukan target yang ingin dicapai. 

Respon teknik didapatkan dengan cara wawancara dan konsultasi dengan 

pihak manajemen perusahaan. 

 

4.9.7 Mengembangkan Hubungan Antara Matriks Kebutuhan 

Pelanggan Dengan Respon Teknis 

Hubungan antara matriks kebutuhan pelanggan (What) dengan 

respon teknis (How) dalam house of quality (HOQ) diperoleh berdasarkan 

wawancara dengan pihak perusahaan dan dilambangkan dengan simbol 

sebagai berikut: 

1. Hubungan kuat (strong) dengan bobot 9 disimbolkan (●) 

 

2. Hubungan sedang (moderate) dengan bobot 3 disimbolkan (O) 
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3. Hubungan lemah (weak) dengan bobot 1 disimbolkan (∆) 

 

 

Tabel 4.18  Matriks Antara Customer Requirements DenganTechnical 

Descriptor 

 
Sumber : Pengolahan Data (Pihak Manajemen PT OSG Indonesia) 

Atribut Pelayanan Pada PT OSG Indonesia 

Karakteristik Teknis 
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Perusahaan memiliki teknologi 

yang maju dan modern 

● O O ● ● ● 

Material dan fasilitas fisik lain 

terkait pelayanan harus tampak 

baik 

● ● ● O ∆ ∆ 

Fasilitas fisik perusahaan harus 

tampak menarik 

● ● ● O ∆ ∆ 

Perusahaan harus memiliki 

pencatatan yang akurat 

● ∆ ∆ O ● ∆ 

Karyawan perusahaan harus 

memiliki pengetahuan untuk dapat 

selalu menjawab pertanyaan 

pelanggan 

∆ ∆ O ● ● ∆ 

Perusahaan harus memiliki waktu 

operasi yang sesuai dan nyaman 

bagi semua pelanggan 

∆ ∆ ∆ ∆ O ● 
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4.9.8 Penentuan Arah Perbaikan & Target 

Dari respon teknik maka dapat diperoleh target yang diinginkan 

pihak manajemen sehingga arah perbaikan dapat terarah. 

    = Lebih tinggi target lebih 

baik 

     = Target Optimal 

   = Lebih rendah target lebih baik 

DOI = Direct of Improvement (Arah perbaikan) 

Tabel 4.19 Arah Perbaikan & Target Respon Teknik 
 

No Atribut DOI Target 

1 

Perusahaan memiliki 

teknologi yang maju 

dan modern 

 

 
 Agar pelanggan mendapatkan hasil 

analisa yang baik sehingga dapat 

mengetahui detail masalah yang terjadi 

pada tool 

2 

Material dan fasilitas 

fisik lain terkait 

pelayanan harus 

tampak baik 

 
 Pelanggan mendapatkan materi 

pelayanan yang unggul dan presisi 

apabila materi yang digunakan baik 

oleh PT. OSG Indonesia seperti 

katalog produk. 

3 

Fasilitas fisik 

perusahaan harus 

tampak menarik 

     

 

Pelanggan melihat eksistensi dan 

kreativitas PT. OSG Indonesia dalam 

memasarkan produknya 

4 

Perusahaan harus 

memiliki pencatatan 

yang akurat 

 
 

Tidak ada masalah dalam jalur 

distribusi produk dan pelanggan tidak 

perlu terlalu banyak follow up kepada 

karyawan 

5 

Karyawan 

perusahaan harus 

memiliki 

pengetahuan untuk 

dapat selalu 
 
 

Pelanggan dapat menerima solusi dan 

saran pada saat itu juga, terkadang 

karyawan PT. OSG Indonesia harus 

bertanya kepada pihak Jepang untuk 

solusi penyelesaian masalah 
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menjawab pertanyaan 

pelanggan 

6 

Perusahaan harus 

memiliki waktu 

operasi yang sesuai 

dan nyaman bagi 

semua pelanggan 

 

Pelanggan mendapatkan pelayanan 

saat itu juga, misalnya terjadi masalah 

pada shift 2 atau shift 3 sehingga tidak 

terjadi pemborosan tool untuk back up 

hingga hari esok. 

 

 

 

4.9.9 Matrik HOQ Process Requirements to Quality Procedures 

Matrik HOQ ini menjelaskan apa saja yang menjadi kebutuhan 

proses dan bagaimana memenuhinya. Matrik ini dibuat berdasarkan 

penggabungan pengolahan data dari penentuan bobot sampai dengan 

penentuan prioritas pengembangan prosedur kualitas. Hasil dari  matrik  ini 

sudah dapat diterapkan pada operasional perusahaan, karena output  dari 

matrik ini yang berupa prosedur kualitas merupakan rangkaian prosedur 

teknis secara konkrit. 

Pengembangan prioritas respon teknis digunakan untuk mengetahui 

langkah perbaikan utama yang perlu dilakukan oleh manajemen PT OSG 

Indonesia dalam rangka memenuhi keinginan pelanggan. Respon teknis 

merupakan jawaban manajemen perusahaan terhadap kebutuhan pelayanan 

yang diinginkan pelanggan, untuk itu dalam konsep rumah kualitas dapat 

diketahui dengan cermat karakteristik teknis yang paling utama untuk 

dikembangkan. Gambar selengkapnya dari matrik HOQ process 

requirements to quality procedures ini seperti dapat dilihat pada Gambar 

4.11 berikut: 
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Gambar 4.11 HOQ PT. OSG Indonesia 
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BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian kelima dari laporan penelitian ini menjelaskan bahwa dilakukan

analisa dan hasil dari laporan penelitian skripsi, dan selanjutnya menguraikan tentang

data-data yang telah dikumpulkan dalam pengolahan data yang kemudian dianalisa

dengan Analisa Servqual dan House of Quality

5.1 Karakteristik Responden

Dari hasil kuesioner yang disebar sebanyak 85 responden, dapat diketahui

karakteristik demografi responden sebagai berikut :

1. Pelanggan PT OSG Indonesia mayoritas pada bidang otomotif sebanyak 51

orang presentase 60% dari total 85 responden

2 Berdasarkan dari divisi pekerjaan, mayoritas pelanggan merupakan

karyawan divisi engineering yang mendominasi sebanyak 43 orang dari 85

atau presentase sebanyak 51%.

5.2 Skor Servqual

Dari pengolahan data yang telah dilakukan pada bab IV mengenai

kesenjangan (gap) antara kepuasan pelanggan dengan kepentingan pelanggan dengan

menggunakan 5 dimensi servqual (Tangible, Empathy, Reliability, Responsibility dan

Assurance). Didapatkan bahwa kesenjangan (gap) rata – rata yaitu sebesar -0.428. Hal

ini menunjukan bahwa menurut persepsi pelanggan bahwa pelayanan perusahaan

masih belum memenuhi harapan secara penuh.
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Dimensi

At
ri
bu
t
No

Nilai Persepsi
Nilai
Harapan

Gap
Score

Rata -
rata

Tangible

1 3.647 4.824 -1.176

-0,658
2 3.612 4.376 -0.765

3 4.682 4.518 0.165

4 3.671 4.529 -0.859

Reliability

5 4.294 4.765
-0.471

-0,779
6 4.224 4.788 -0.565

7 4.329 4.859 -0.529

8 4.235 4.800 -0.565

9 3.671 4.659 -0.988

Responsiveness

10 4.094 4.405 -0.311

-0,254
11 4.518 4.835 -0.318

12 4.141 4.400 -0.259

13 4.212 4.341 -0.129

Assurance
14 4.188 4.271 -0.082

-0,229
15 4.306 4.824 -0.518

Tabel 5.1 Gap skor servqual
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16 4.388 4.565 -0.176

17 4.047 4.188 -0.141

Emphaty

18 4.188 4.318 -0.129

-0,223
19 3.882 4.141 -0.259

20 4.118 4.424 -0.306

21 4.200 4.400 -0.200

Rata – Rata -0,428

No Indikator
Gap
Score Peringkat

1 Perusahaan memiliki teknologi yang maju dan modern -1.176
1

2 Fasilitas fisik perusahaan harus tampak menarik -0.765
4

3 Karyawan perusahaan harus berpenampilan baik dan rapi -0.165
17

4 Material dan fasilitas fisik lain terkait pelayanan harus -0.859
3

Berdasarkan tabel Gap skor servqual diatas dapat dilihat bahwa gap tertinggi

berada pada Dimensi Reliability dan gap terkecil berada pada dimensi Emphaty.

Servqual score berfungsi sebagai dasar untuk mengetahui dimensi kualitas

pelayanan yang dinilai belum sesuai dengan ekspektasi pelanggan sehingga perlu

dilakukan perbaikan.

5.3.1. Prioritas berdasarkan Gap

Berdasarkan perhitungan skor servqual (gap) sebelumnya maka dapat dibuat

suatu prioritas berdasarkan besaran gap yang didapat. Urutan berdasarkan gap

tersebut dapat dilihat dalam tabel 5.3 dibawah ini.

Tabel 5.3 Peringkat servqual score
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tampak baik

5 Bila perusahaan berjanji untuk melakukan sesuatu pada
waktu yang telah disepakati, mereka harus

merealisasikannya dengan cepat -0.471
9

6 Bila pengguna mendapatkan masalah, perusahaan harus
menunjukkan sikap simpatik untuk ikut menyelesaikan

masalah tersebut

-0.565

5
7 Perusahaan harus dapat diandalkan untuk memberikan

layanannya dengan tepat
-0.529

7
8 Perusahaan harus menyampaikan jasanya sesuai dengan

waktu yang dijanjikan
-0.565

6
9 Perusahaan harus memiliki pencatatan yang akurat -0.988

2
10 Karyawan perusahaan harus memberitahu pelanggan

kapan pastinya layanan akan disampaikan
-0.311

11
11 Karyawan perusahaan harus memberikan layanan kepada

pelanggan dengan cepat
-0.318

10
12 Karyawan perusahaan harus selalu bersedia membantu

para pelanggan
-0.259

13
13 Karyawan perusahaan tidak pernah terlalu sibuk untuk

merespon permintaan pelanggan
-0.129

20
14 Perilaku karyawan perusahaan harus membuat pelanggan

mempercayainya
-0.082

21
15 Pelanggan harus dapat merasa aman dalam melakukan

transaksi dengan perusahaan
-0.518

8
16 Karyawan perusahaan harus selalu bersikap sopan -0.176

16
17 Karyawan perusahaan harus memiliki pengetahuan untuk

dapat selalu menjawab pertanyaan pelanggan
-0.141

18
18 Perusahaan harus memberikan perhatian individual

kepada semua pelanggannya
-0.129

19
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19 Perusahaan harus memiliki waktu operasi yang sesuai

dan nyaman bagi semua

pelanggan

-0.259

14
20 Perusahaan harus memiliki karyawan yang memberikan

perhatian personal kepada pelanggan
-0.306

12
21 Karyawan perusahaan harus memahami kebutuhan

khusus para pelanggannya
-0.200

15

Berdasarkan tabel 5.2 diatas maka dapat dilihat peringkat gap yang

menjelaskan tentang kepuasan pelanggan terhadap atribut pelayanan oleh PT. OSG

Indonesia

5.3 Analisa Importance Performance Analysis

Analisa tingkat kepuasan dan kepentingan pelanggan terhadap kualitas

pelayanan dapat menghasilkan sebuah matrix importance performance yang dapat

menunjukan dimana letak masing – masing atribut. Dimana dalam matrix ini

masing – masing atribut dijabarkan kedalam 4 kuadran yang masing – masing

kuadran memiliki penilaian tersendiri. Penilaian ini yang nantinya dapat menjadi

patokan untuk memenentukan prioritas untuk perbaikan. Berikut merupakan

Importance Performance Anaysis Matrix yang di dapat dari bab sebelumnya yaitu

pada kuadran A (atribut pelayanan diperlukan tetapi tingkat kepuasan pelanggan

masih rendah) dan Kuadran C (atribut pelayanan kurang begitu penting dan

Kinerja masih rendah)

5.4 Analisa House of Quality

Dari hasil analisa House of Quality terhadap 6 atribut prioritas maka

didapatkan hasil hubungan sebagai berikut :
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1. Perusahaan melakukan investasi alat dengan teknologi modern

Kebutuhan industri saat ini harus diikuti dengan fasilitas penunjang yang

canggih dan modern, seperti penggunaan alat ukur dengan tingkat presisi yang

tinggi. Sementara di PT. OSG Indonesia hanya menggunakan profile

proyektor untuk menguji dan menganalisa kondisi alat potong setelah

melakukan proses pemesinan. Maka dari itu PT. OSG Indonesia diharapkan

melakukan investasi untuk peningkatan fasilitas yang canggih dan modern

untuk mengikuti kemajuan teknologi para pelanggan dan pesaing.

2. Perawatan fasilitas yang ada harus tampak baik

Penggunaan alat kerja dan fasilitas lain harus tampak baik. Misalnya keadaan

ruang seminar pada PT. OSG Indonesia yang kurang bersih dan tidak adanya

alat alat penunjang seperti pointer, papan tulis untuk menjelaskan hal hal yang

detail, modul seminar yang tidak update, sampel alat potong yang kurang

terawat dan juga fasilitas alat uji yang terbatas. Sehingga diharapkan PT. OSG

Indonesia memperbaiki fasilitas tersebut dengan tujuan supaya para pelanggan

dapat menikmati fasilitas yang disediakan dengan puas.

3. Perusahaan harus memiliki pencatatan yang akurat.

Pada bagian ini ada hubungan yang erat dengan poin nomor 1 diatas yaitu

perusahaan harus memiliki teknologi yang canggih dan modern. Pencatatan

yang akurat bisa dilakukan dengan alat uji yang canggih dan modern, hal ini

dikarenakan sebagian besar para pengguna memiliki fasilitas pada divisi

quality control yang sangat baik. Seperti alat measuring, hardness tester dan

alat uji surface roughness. Sedangkan di PT. OSG hanya masih menggunakan

profile projector untuk melakukan pengecekan. Hal ini mengakibatkan PT.
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OSG Indonesia harus melakukan subcount kepada rekanan untuk melakukan

pengecekan tersebut. Maka dari itu pelanggan sangat mengharapkan PT. OSG

Indonesia meningkatkan pelayanan pada bidang teknologi yang canggih dan

modern. Serta PT. OSG Indonesia sering melakukan kesalahan dengan tidak

atau terlewat memproses order para pelanggan, maka dari itu harus dilakukan

perbaikan dengan pengadaan software atau system yang berisi tentang order

pelanggan meliputi tanggal order, proses order, kuantiti, estimasi pengiriman

dan status order.

4. Fasilitas fisik perusahaan harus tampak menarik.

Fasilitas fisik seperti sampel alat potong, katalog maupun selebaran belum

mendapat kepuasan dari pelanggan. PT. OSG Indonesia tidak pernah

melakukan variasi pada katalog yang ada. Misalnya diberikan contoh data

teknis penggunaan alat potong pada perusahaan tertentu di Jepang supaya

dapat menjadi referensi untuk penggunaan di perusahaan local. Untuk

selebaran, PT. OSG juga jarang membuat promosi pemasaran menggunakan

selebaran. Dimana hal ini hanya disampaikan dari mulut ke mulut ataupun

melalui pesan elektronik seperti e-mail. Maka dalam hal ini PT. OSG

Indonesia perlu melakukan evaluasi dengan meningkatkan variasi dalam alat

alat yang menunjang pemasaran produk kepada para pengguna.

5. Karyawan perusahaan harus memiliki pengetahuan untuk dapat selalu

menjawab pertanyaan pelanggan. PT. OSG Indonesia memiliki kekurangan

dalam aspek pengembangan karyawan. Dimana karyawan baru hanya

mendapat training dasar 1 bulan dan setelah itu mulai bekerja di lapangan.

Padahal permasalahan yang ada pada pelanggan sangat bervariasi, jadi hal ini

mengakibatkan karyawan PT. OSG Indonesia harus memerlukan waktu untuk

menjawab pertanyaan dari pelanggan, seperti misalnya bertanya kepada OSG

Jepang via e-mail dan sebagainya. Tentunya hal ini mengakibatkan banyak

waktu yang terbuang. Maka PT. OSG Indonesia harus melakukan perbaikan
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pengembangan pada karyawan dalam segi ketrampilan dan analisa. Karena 2

aspek tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi

pada pelanggan. Metode training sendiri bisa mendatangkan engineer dari

OSG Jepang untuk memberikan pelatihan dalam jangka waktu tertentu.

6. Perusahaan harus memiliki waktu operasi yang sesuai dan nyaman bagi semua

pelanggan. Pelanggan mengharapkan adanya tindakan yang cepat apabila

terjadi masalah pada jalur produksi mereka. Apabila masalah terjadi pada shift

2 atau shift 3, maka pelayanan yang diberikan hanya bisa dilaukan pada hari

berikutnya. Karena jam kerja pada PT. OSG Indonesia hanya pagi sampai

sore. Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi terhadap divisi teknisi supaya

diadakan tunjangan biaya lembur. Hal ini dapat mendukung proses

penyelesaian masalah pada pelanggan saat itu juga meskipun pada malam hari.

Namun juga hal ini harus ditinjau dari urgensi masalah pada pelanggan.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengolahan dan analisis data , maka sesuai

dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

:

1. Hasil analisis service quality terdapat 21 atribut kualitas pelayanan

yang menjadi harapan dan persepsi pelanggan pada PT. OSG

Indonesia, atribut-atribut tersebut dikelompokkan menjadi lima

dimensi terdiri dari : tangible terdapat 4 atribut, reliability terdapat 5

atribut, responsiveness terdapat 4 atribut, assurance terdapat 4 atribut,

dan emphaty 4 atribut.

2. Semua atribut kualitas pelayanan yang menjadi harapan pelanggan

pada PT. OSG Indonesia kinerjanya belum memuaskan, hal ini dapat

diketahui dari lima dimensi yang diukur rata-rata memiliki nilai

kesenjangan (gap) negatif dimana rata-rata gap score tertinggi adalah

reliability sebesar -0,779 sedangkan rata-rata gap score terendah adalah

emphaty sebesar -0,223.

3. Dari matrik IPA diperoleh atribut-atribut yang menjadi prioritas

pelayanan yaitu atribut pada Kuadran A terdiri dari: Atribut 1 yaitu

perusahaan memiliki teknologi yang maju dan modern. Atribut 9 yaitu

perusahaan harus memiliki pencatatan yang akurat. Atribut 4 yaitu

material dan fasilitas fisik lain terkait pelayanan harus tampak baik.

4. Hasil analisis dari diagram IPA dapat diketahui desain ulang pelayanan

yang diharapkan pelanggan, 6 prioritas pengembangan kebutuhan
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teknis tersebut adalah PT. OSG Indonesia diharapkan melakukan

investasi untuk peningkatan fasilitas yang canggih dan modern.

Peningkatan fasilitas pelayanan seperti ruang seminar, modul seminar

dan juga sampel alat. PT. OSG Indonesia melakukan investasi pada alat

canggih untuk melakukan pencatatan yang akurat. PT. OSG Indonesia

perlu melakukan evaluasi dengan meningkatkan variasi dalam alat alat

yang menunjang pemasaran produk kepada para pengguna. PT. OSG

Indonesia harus melakukan perbaikan pengembangan pada karyawan

dalam segi ketrampilan dan analisa. PT. OSG Indoesia perlu melakukan

evaluasi terhadap divisi teknisi supaya diadakan tunjangan biaya

lembur.

6 .2 Saran

1. Jumlah sampel dan waktu penelitian dapat ditambah untuk

mendapatkan informasi mengenai kualitas pelayanan pada PT. OSG

Indonesia secara detail.

2. Pendekatan servqual merupakan metode kuantitatif dimana

memungkinkan terjadinya bias sehingga perlu pengawasan dalam

penyebaran kuisioner.

3. Penelitian selanjutnya dapat dintegrasikan dengat alat lain seperti Kano

model kedalam desain QFD agar klasifikasi kebutuhan yang sesuai

dengan harapan pelanggan dapat dipahami secara keseluruhan.
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LAMPIRAN 1 

KUESIONER 

 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu/Sdr(i) pelanggan PT OSG Indonesia, 

Saya adalah mahasiswa fakultas teknik jurusan teknik industri di 

universitas Mercubuana Meruya Jakbar yang sedang melakukan penelitian 

mengenai analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada 

PT. OSG Indonesia 

Sehubungan dengan hal tersebut saya sangat mengharapkan kesediaan 

Bapak/Ibu/Sdr (i) bisa membantu saya untuk mengisi kuesioner di bawah ini. 

Semua pernyataan atau pertanyaan berkaitan dengan sikap Bapak/Ibu/Sdr (i) 

terhadap kepuasan konsumen selama menjadi pelanggan. Jawaban yang diberikan 

betul-betul hanya untuk kepentingan penelitian dan kerahasiaan identitas akan 

saya jamin sepenuhnya. 

 

Atas partisipasi bapak/ibu/sdr (i) mengisi kuesioner ini saya ucapkan 

terima kasih yang tulus. 

 

Hormat saya, 

 

 

Kurniawan Ageng Pratama 

Mahasiswa Universitas Mercubuana Meruya 

Technical leader PT. OSG Indonesia. 
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BAGIAN A 

Kuesioner untuk pelanggan PT OSG Indoensia 

Kami menjamin rahasia pribadi anda 

 

1. Bidang Industri 

       Otomotif      Mold  

       Konstruksi   Aerospace 

       Pemesinan umum            

 

2. Divisi Pekerjaan 

         Engineering                                     

         Supervisor Produksi                 

         Tool Control                       

         Purchasing :                     

         Warehouse 

 

BAGIAN B 

Berikut ini penilaian anda mengenai kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan. Mohon anda memberi tanda silang (X) nomor yang disediakan sesuai 

dengan penilaian anda dalam menilai setiap item pertanyaan. 

 

 

 

 

1 = Sangat tidak penting 
2 = Tidak penting 
3 = Cukup penting 
4 = Penting 
5 = Sangat penting 
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No 

 

Kebutuhan dan 

Keinginan Pelanggan 

terhadap Jasa Pelayanan 

PT. OSG Indonesia 

Kebutuhan Pelanggan 

Sangat 

Penting 
Penting  

Cukup 

Penting  

Tidak 

Penting 

Sangat 

Tidak 

Penting  

5 4 3 2 1 

1 Perusahaan memiliki 

teknologi yang maju dan 

modern 

          

2 Fasilitas fisik perusahaan 

harus tampak menarik 

          

3 Karyawan perusahaan harus 

berpenampilan baik dan 

rapi 

          

4 Material dan fasilitas fisik 

lain terkait pelayanan harus 

tampak baik 

          

5 Bila perusahaan berjanji 

untuk melakukan sesuatu 

pada waktu yang telah 

disepakati, mereka harus 

merealisasikannya dengan 

cepat 

          

6 Bila pengguna 

mendapatkan masalah, 

perusahaan harus 

menunjukkan sikap 

simpatik untuk ikut 

menyelesaikan masalah 
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tersebut 

7 Perusahaan harus dapat 

diandalkan untuk 

memberikan layanannya 

dengan tepat  

          

8 Perusahaan harus 

menyampaikan jasanya 

sesuai dengan waktu yang 

dijanjikan  

          

9 Perusahaan harus memiliki 

pencatatan yang akurat 

          

10 Karyawan perusahaan harus 

memberitahu pelanggan 

kapan pastinya layanan 

akan disampaikan 

          

11 Karyawan perusahaan harus 

memberikan layanan 

kepada pelanggan dengan 

cepat  

          

12 Karyawan perusahaan harus 

selalu bersedia membantu 

para pelanggan 

          

13 Karyawan perusahaan tidak 

pernah terlalu sibuk untuk 

merespon permintaan 

pelanggan 

          

14 Perilaku karyawan 
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perusahaan harus membuat 

pelanggan mempercayainya 

15 Pelanggan harus dapat 

merasa aman dalam 

melakukan transaksi dengan 

perusahaan  

          

16 Karyawan perusahaan harus 

selalu bersikap sopan 

          

17 Karyawan perusahaan harus 

memiliki pengetahuan 

untuk dapat selalu 

menjawab pertanyaan 

pelanggan 

          

18 Perusahaan harus 

memberikan perhatian 

individual kepada semua 

pelanggannya  

          

19 Perusahaan harus memiliki 

waktu operasi yang sesuai 

dan nyaman bagi semua 

pelanggan 

          

20 Perusahaan harus memiliki 

karyawan yang memberikan 

perhatian personal kepada 

pelanggan 

          

21 Karyawan perusahaan harus 

memahami kebutuhan 
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BAGIAN C 

Tanggapan anda apakah kualitas pelayanan pada perusahaan PT. OSG Indonesia 

sudah memuaskan 

No 

Persepsi dan nilai kinerja 

oleh elanggan terhadap 

Jasa Pelayanan di PT. 

OSG Indonesia 

Kebutuhan Pelanggan 

Sangat 

Puas 
Puas  

Cukup 

Puas  

Tidak 

Puas 

Sangat 

Tidak 

Puas  

5 4 3 2 1 

1 Perusahaan memiliki 

teknologi yang maju dan 

modern 

          

2 Fasilitas fisik perusahaan 

harus tampak menarik 

          

3 Karyawan perusahaan harus 

berpenampilan baik dan rapi 

          

4 Material dan fasilitas fisik 

lain terkait pelayanan harus 

tampak baik 

          

5 Bila perusahaan berjanji 

untuk melakukan sesuatu 

pada waktu yang telah 

disepakati, mereka harus 
          

khusus para pelanggannya 
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merealisasikannya dengan 

cepat 

6 Bila pengguna mendapatkan 

masalah, perusahaan harus 

menunjukkan sikap simpatik 

untuk ikut menyelesaikan 

masalah tersebut 

          

7 Perusahaan harus dapat 

diandalkan untuk 

memberikan layanannya 

dengan tepat  

          

8 Perusahaan harus 

menyampaikan jasanya 

sesuai dengan waktu yang 

dijanjikan  

          

9 Perusahaan harus memiliki 

pencatatan yang akurat 

          

10 Karyawan perusahaan harus 

memberitahu pelanggan 

kapan pastinya layanan akan 

disampaikan 

          

11 Karyawan perusahaan harus 

memberikan layanan kepada 

pelanggan dengan cepat  

          

12 Karyawan perusahaan harus 

selalu bersedia membantu 

para pelanggan 
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13 Karyawan perusahaan tidak 

pernah terlalu sibuk untuk 

merespon permintaan 

pelanggan 

          

14 Perilaku karyawan 

perusahaan harus membuat 

pelanggan mempercayainya 

          

15 Pelanggan harus dapat 

merasa aman dalam 

melakukan transaksi dengan 

perusahaan  

          

16 Karyawan perusahaan harus 

selalu bersikap sopan 

          

17 Karyawan perusahaan harus 

memiliki pengetahuan untuk 

dapat selalu menjawab 

pertanyaan pelanggan 

          

18 Perusahaan harus 

memberikan perhatian 

individual kepada semua 

pelanggannya  

          

19 Perusahaan harus memiliki 

waktu operasi yang sesuai 

dan nyaman bagi semua 

pelanggan 

          

20 Perusahaan harus memiliki 

karyawan yang memberikan 
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perhatian personal kepada 

pelanggan 

21 Karyawan perusahaan harus 

memahami kebutuhan 

khusus para pelanggannya 
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LAMPIRAN 2 

TABEL HASIL UJI VALIDITAS TINGKAT KEPENTINGAN 
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LAMPIRAN 3 

TABEL HASIL UJI VALIDITAS TINGKAT KINERJA 
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LAMPIRAN 4 

HASIL UJI RELIABILITAS TINGKAT KEPENTINGAN 
 

Case Processing Summary 
 

 N % 

 
Cases 

Valid 85 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 85 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,847 21 
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LAMPIRAN 5 

HASIL UJI RELIABILITAS TINGKAT KINERJA
 

 
 
 

 

  N % 

 Valid 85 100,0 

Cases Excluded
a
 0 ,0 

 Total 85 100,0 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,893 21 
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LAMPIRAN 6 

HASIL KUESIONER 

Hasil Kuesioner Tingkat Harapan dan Kepentingan 

Responde

n 

Pernyataan/Atribut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

1 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 

2 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 

3 5 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 3 3 4 5 

4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 

5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 

6 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 

7 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 

8 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 

10 4 4 3 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 

11 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 

12 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4 5 

13 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 

14 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

15 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 
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16 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

18 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5 

19 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 

20 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 

21 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 

22 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 

23 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 

24 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 4 

25 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 

26 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 

27 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 

28 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 3 

29 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 

30 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 

31 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 

32 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 

33 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 

34 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 

35 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 

36 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 3 4 4 

37 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 

38 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 

39 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 

40 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 
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41 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 

42 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 

43 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 

44 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4 5 5 

45 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 

46 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 

47 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 

48 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 

49 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 

50 5 3 3 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 5 3 4 5 4 4 4 

51 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 

52 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 

53 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 

54 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 

55 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 

56 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 

57 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 

58 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 

59 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 

60 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 

61 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 

62 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 

63 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 

64 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 

65 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 
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66 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 

67 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 

68 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5 

69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 

70 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 

71 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 

72 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 

73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 

74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 

75 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 3 5 4 

76 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 

77 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 

79 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 

80 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 

81 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 

82 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

83 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 

84 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

85 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 
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Hasil Kuesioner Tingkat Kinerja dan Tingkat Kenyataan 

Responde

n 

Pernyataan/Atribut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

1 3 3 4 3 4 4 5 5 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 

2 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 

3 4 3 5 5 4 5 4 4 3 3 4 5 4 3 5 5 3 5 4 5 4 

4 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 

5 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 3 4 5 4 4 3 4 5 

6 3 3 5 5 4 5 3 4 4 4 5 4 3 5 5 5 4 5 3 4 4 

7 4 3 5 4 3 4 4 5 4 4 3 3 5 5 5 3 4 5 3 4 4 

8 3 3 4 4 4 4 5 3 3 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 

9 3 5 3 4 4 5 4 5 3 4 5 3 4 3 4 4 3 5 4 4 5 

10 3 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 5 4 4 

11 3 3 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 3 3 5 4 5 

12 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 5 3 5 

13 3 3 5 4 4 4 5 5 3 3 4 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 

14 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 

15 4 3 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 

16 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 

17 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 3 5 5 4 5 3 4 4 

18 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 

19 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 
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20 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 3 3 4 4 

21 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 5 3 3 5 4 

22 3 3 5 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 3 5 4 

23 5 3 3 3 5 3 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 3 

24 3 3 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 

25 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 

26 3 4 4 3 4 4 5 4 3 5 3 4 4 5 4 5 5 3 3 5 3 

27 4 3 5 4 4 4 4 5 3 4 5 3 4 4 5 4 4 3 3 5 4 

28 5 3 5 4 4 5 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 3 3 4 3 

29 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 

30 3 4 5 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 3 5 5 5 3 5 4 4 

31 3 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 3 

32 3 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 3 3 5 5 

33 3 3 5 4 5 5 3 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

34 3 4 4 3 4 3 5 3 5 4 5 4 5 5 4 3 5 3 4 4 3 

35 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 

36 4 4 3 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 5 4 5 4 5 3 4 

37 3 3 5 3 5 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 

38 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 

39 3 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 

40 4 3 5 3 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 

41 3 4 5 3 4 3 5 5 3 3 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 

42 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 5 4 5 5 3 5 5 4 4 5 4 

43 3 3 5 3 4 3 4 5 3 4 4 3 4 3 5 3 5 4 4 3 5 

44 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 3 5 3 4 5 



  

116 
 

45 4 4 3 3 5 5 5 3 4 4 3 5 4 4 5 4 3 5 3 4 5 

46 3 4 5 4 4 5 4 5 3 4 5 5 5 4 4 5 3 5 3 4 5 

47 3 3 5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 3 3 3 5 5 

48 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 3 5 4 4 3 

49 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 3 3 5 

50 5 4 5 3 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 

51 3 3 4 3 5 5 5 3 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 

52 4 3 5 3 4 4 4 5 3 3 5 5 4 5 3 4 5 5 4 3 4 

53 5 3 5 3 4 5 5 5 4 3 5 4 3 4 4 5 5 4 3 3 5 

54 3 3 4 4 4 5 3 4 3 3 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 5 

55 4 4 5 3 4 4 5 5 3 5 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 

56 3 3 5 3 5 5 5 3 3 4 5 3 4 4 5 4 5 3 3 4 5 

57 5 4 4 3 4 5 4 5 3 3 5 5 5 4 4 5 4 5 3 3 5 

58 4 3 5 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 

59 5 3 3 3 5 5 4 4 3 3 5 4 4 3 5 5 4 5 3 4 5 

60 3 3 5 4 4 3 5 5 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 

61 3 4 5 4 5 5 5 3 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 3 

62 3 4 4 4 4 5 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 5 

63 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 

64 4 3 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 3 5 4 

65 3 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 

66 3 4 5 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 

67 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 

68 3 4 5 3 4 4 3 5 4 5 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 

69 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 
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70 3 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4 5 4 5 3 

71 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 3 5 3 5 5 4 4 5 4 4 4 

72 3 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 5 3 4 5 4 5 5 

73 4 4 4 3 5 3 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 3 

74 5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 3 

75 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 4 

76 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 

77 4 4 5 4 4 3 5 3 4 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 

78 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 

79 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 3 5 5 4 4 4 5 4 4 4 

80 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 5 4 4 3 5 5 4 5 4 5 4 

81 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 3 4 3 5 4 4 

82 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 3 5 3 5 4 5 4 

83 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 

84 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 4 3 4 4 5 

85 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 3 
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